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 السقجمة
الحسج هلل الحي عمع بالقمع ، عمع االندان ما لع يعمع ، والرالة والدالم عمى سيجنا دمحم 

 الشبي األكخم ، ورضي هللا تعالى عغ آلو وأصحابو أىل الفزل والكخم ...... 
ىحه األمة السحسجية ببعس األماكغ والبقاع بفزيمة وشخف تسيدت  لقج خزَّ هللا تعالى

بيا، وفاقت سػاىا في مزاعفة األجخ والثػاب فييا ، بأن شخع ليع بشاء السداجج، 
، نػاع مغ العبادة ال ترح في غيخىاوالدعي في عسارتيا، والسدابقة إلييا، وتخريريا بأ

ألغخاض دنيػية ومشافع خاصة ، النيا  والسحافطة عمى حخمتيا وعجم امتيانيا واتخاذىا
تعتبخ مغ أبخز معالع اإلسالم وشعائخ السجتسع اإلسالمي، ومغ أبخز السؤسدات التي 

 تحفع لألمة اإلسالمية تاريخيا الساضي وتخبصو بػاقعيا الحاضخ .
ىحا ولمسداجج أثخ في تخبية أفخاد السجتسع اإلسالمي عمى مكارم األخالق وسالمة الدمػك، 

الح ما يصخأ عمى حياة بعس السدمسيغ مغ االنحخاف والجشػح نحػ الفداد، إضافة وإص
 إلى أثخ السداجج في تقػية الخوابط األخػية بيغ السدمسيغ. 

ولقج خز هللا تعالى السداجج بأن أضافيا إلى نفدو إضافة تذخيف وفزل ، كقػلو 
َشَع َمَداِجَج هللا أَ   -(. وكقػلو ٗٔٔن ُيْحَكَخ ِفيَيا اْسُسُو{ )البقخة تعالى: }َوَمْغ َأْضَمُع ِمسَّغ مَّ

 -(. وقػلو ٛٔ: }ِإنََّسا َيْعُسُخ َمَداِجَج هللا َمْغ آَمَغ ِباهلل َواْلَيْػِم اآلِخِخ{ )التػبة -عد وجل 
(. مع أن جسيع ٛٔ: }َوَأنَّ اْلَسَداِجَج هلل َفال َتْجُعػا َمَع هللا َأَحًجا{ )الجغ -سبحانو وتعالى 

، فيػ خالق كل شيء ومالكو، ولكغ السداجج ليا -عد وجل  -اع وما فييا ممظ هلل البق
ميدة وشخف؛ ألنيا تختز بكثيخ مغ العبادات، والصاعات، والقخبات، فميدت السداجج 
 ألحج سػى هللا، كسا أن العبادة التي كمف هللا بيا عباده ال يجػز أن ترخف ألحج سػاه .

ان مػضػع أحكام السداجج كتب فيو بعس أىل العمع ، لكشي لع أقف عمى بحث مدتقل 
يبحث في احكام االنتفاع مغ السداجج ، لحا أحببت أن أكتب في مدائل فقيية حػل ىحا 
السػضػع الحي أزعع أن كثيخا مغ شمبة العمع وأئسة السداجج ومتػلييا بحاجة الى معخفة 

كان مغ صػاب فسغ هللا وما كان مغ خصأ فسغ نفدي ومغ االحكام الستعمقة بو ، فسا 
الذيصان، ورحع هللا مغ أىجى إلي عيػبي، وال عجمت مغ يشبو إلى غمصة أو زلة ، وكفى 

 بخبظ ىاديا ونريخا وصمى هللا وسمع عمى سيجنا دمحم وآلو وصحبو 
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 حجود السدجج
ود السدجج وما ىػ قبل الخػض في مدائل االنتفاع مغ السدجج البج ان نكف عمى حج 

داخل فيو وما ىػ خارج عشو ، الن ىحه السدالة يتػقف عمى معخفة حكسيا كثيخ مغ 
 السدائل التي تخز بحثشا ىحا .

ال خالف ان السدجج السعج لمرالة فيو وىػ ما يدسى  بالسرمى او )الحخم( ىػ مغ  
يصة بالسرمى ، ىل السدجج ، وانسا الكالم في رحبة السدجج ومشارتو وساحاتو وغخفو السح

تأخح حكع السدجج مغ حيث حخمة دخػل الجشب والحائس وكحا تحية السدجج وصحة 
 االعتكاف مغ عجمو ونحػ ذلظ .

اتفق الفقياء اال ان السخاد بالسدجج ىػ ما كان معجا لمرالة فيو ، واختمفػا في الخحبة 
خئيدي ، فالخاجح وىي نػعان : رحبة محػشة ابتجاء مع السرمى وعمييا باب السدجج ال

عشج الجسيػر انيا مغ السدجج ، أما الخحبة وىي الداحة السزافة الى السدجج لتػسعتو 
، والخاجح عشج الحشابمة ان الخحبة (ٔ)فالخاجح انيا ليدت مغ السدجج عشج جسيػر الفقياء 

 .(ٕ)السزافة السحػشة ىي مغ السدجج 
ج ولو حكسو لحا يرح االعتكاف اما سصح السدجج فجسيػر الفقياء عمى انو مغ السدج
 .(ٖ)فيو خالفا لمسالكية فقج نرػا عمى انو ليذ مغ السدجج 

ام السشارة فيي مغ السدجج مادامت داخمة فيو وبابيا مغ جسمة السدجج ، لحا صح  
االعتكاف فييا ، اما اذا كان بابيا خارج السدجج فالجسيػر عمى عجم صحة االعتكاف 

 ال الذافعية : فييا ثالثة اقػال :ألنيا ليدت مغ السدجج وق
 احجىا يبصل االعتكاف فييا ألنو خخوج الى ما ال حاجة بو اليو . 
 الثاني : ال يبصل وىػ ضاىخ الشز فرارت كالسمترقة بو . 

 .(ٗ)والثالث : يرح ان خخج في حاجة ، كحاجة الشاس الى االذان فييا 
الرالة فيو ان ضاق السرمى  والخاجح ان كل ما كان داخل سػر السدجج مسا يسكغ

االساسي فيػ مغ السدجج ولو حكسو فخحبة السدجج وساحتو وشخمتو وحجيقتو ونحػ ذلظ 
 فيػ مشو ، وهللا اعمع
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 االنتفاع بسا فػق السدجج وتحتو                       
لقج أمخ هللا تعالى بالحفاظ عمى حخمة السدجج وعسارتو واكخامو عغ كل ما ال يميق بو 
ويشاسب شخفو، ألن السدجج ما بشي اال لحكخ هللا تعالى واقامة الرالة ، وتعميع الشاس 

 أمػر ديشيع ونحػ ذلظ مسا ىػ شعيخة مغ شعائخ هللا تعالى  . 
 وقج اختمف الفقياء في حكع البشاء فػق السدجج او تحتو إلى أقػال :  

وبعس  (٘)اليو الراحبان القػل األول : يجػز البشاء فػق السدجج وتحتو وىحا ما ذىب
 .   (ٙ)الحشابمة

 وضاىخ كالميع اذا تحققت ضخورة او مرمحة السدجج . 
ونقل ابغ اليسام :عغ أبي حشيفة انو اذا جعل الدفل مدججًا دون العمػ جاز ألنو يتأبج 

 .  (ٚ)بخالف العمػ
فػقو وفي مجسع االنيخ : وال يزخ جعل الدخداب تحت السدجج لسرالحو ولػ بشا بيتا 

 ،  (ٛ)لدكشى االمام فانو ال يزخ ، وعغ دمحم انو حيغ دخل الخي اجاز ذلظ كمو
لسا رأى مغ زحسة البيػت وكثخة الداكشيغ ، وجػز ابػ يػسف البشاء فػق السدجج حيغ 

 . (ٜ)قجم بغجاد ورأى ضيق السداجج
الحشفية القػل الثاني : ال يجػز البشاء فػق السدجج وال تحتو وىحا ما ذىب اليو بعس 
 .(ٓٔ)حيث نقل شيخي زاده عغ البدازية قػلو : ال يجػز البشاء فػق السدجج وال تحتو 

وىػ الطاىخ مغ محىب الذافعية ففي اإلعانة قػلو : ويرح وقف العمػ فقط مغ دار او 
 .  (ٔٔ)نحػىا دون سفميا مدججا 

باب اولى أنو  فاذا لع يجيدوا جعل اسفل البيت مدججا عمى الخغع مغ انو حادث عميو فسغ
ال يجػز احجاث بيت عمى مدجج سػاء اكان السدجج قائسا او يخاد بشاءه وىحا محىب 

 .  (ٕٔ)الطاىخية 
القػل الثالث : يجػز البشاء تحت السدجج وال يجػز فػقو وىحا ما ذىب اليو بعس 

 (٘ٔ)ونقمو نرخ الجيغ الحشبمي عغ الحشابمة  (ٗٔ)والسفتى بو عشج السالكية  (ٖٔ)الحشفية 
فالحشفية صخحػا بجػاز البشاء تحت السدجج سػاء كان بيتا او سخدابا او نحػ ذلظ اذا كان 
لسرالح السدجج وجاء في الجػاىخ قػلو : اجاز السالكية اتخاذ مشدل لمدكغ تحت 

 .  (ٙٔ)السدجج ولع يجيدوا فػقو ونقل عغ مالظ الكخاىة فػق السدجج ال التحخيع 
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 .  (ٚٔ)وفي الحخيخة : ال يجػز البشاء تحت السدجج اال بحكع حاكع 
 . (ٛٔ)وفي التيحيب : ال اكخه ان يكػن البيت تحت السدجج  

القػل الخابع: يجػز البشاء اذا كان في يجه ولع تتع مدججيتو واال فال يجػز بعج اتسام بشاء 
: في الحاوي والسشتقى اذا  السدجج ، وىحا ما ذىب اليو بعس الحشفية ، ففي السحيط قػلو

بشى مدججا فػقو غخفة وىػ في يجه فمو ذلظ وان كان حيغ بشاه خمى بيشو وبيغ الشاس 
. وفي الجر السختار: لػ بشى فػقو بيتا لألمام ال يزخ ألنو مغ السرالح اما لػ (ٜٔ)فال

 . (ٕٓ)تست مدججيتو ثع اراد البشاء مشع ، ولػ قال عشيت ذلظ لع يرجق 
جسػقي والجرديخ ايزا جػاز الدكشى فػق مدجج اذا كانت الدكشى قبل التحبيذ وقج نقل ال

 .  (ٕٔ)ال بعجه  بسعشى اذا كان السدجج حادثا عمى البيت 
 األدلة ومشاقذتيا  

ادلة القػل االول: يسكغ االستجالل ليع بانو ال يػجج دليل قصعي وال ضشي بعجم جػاز البشاء 
وججت ضخورة لمبشاء ككثخة العسارات و البشايات الذاىقة فػق السدجج او تحتو ، سيسا اذا 

 مع قمو مداحة االرض وكثخة تعجاد الدكان .
 واما ادلة القػل الثاني : 
 (ٕٕ)استجلػا بقػلو تعالى )) وان السداجج هلل فال تجعػا مع هللا أحجا ((  

لعبج قال ابغ عابجيغ : شخط كػنو مدججا ان يكػن سفمو وعمػه مدججا ليشقصع حق ا
، وقالػا ان لمسدجج حخمة الى عشان الدساء فال يرح ان تشتيظ حخمتو ببشاء او (ٖٕ)عشو

نحػه ، وذكخ مالظ ان عسخ بغ عبج العديد )رضي هللا عشو( كان ببيت عمى ضيخ السدجج 
في الريف بالسجيشة السشػرة وكان ال يقخب فيو امخأة . مسكغ جػابو بان مدجج الشبي 

لو خرػصية كػن قبخه عميو الرالة والدالم فيو فال يقارن بغيخه صمى هللا عميو وسمع 
 مغ السداجج .

وقال القخافي : حكع االىػية تابع لحكع األبشية ، فيػاء الػقف وقف وىػاء الصمق شمق ،  
وىػاء السػات مػاٌت ، وىػاء السمظ ممظ ، وىػاء السدجج لو حكع السدجج ، ال يقخ فيو 

 .  (ٕٗ)الجشب ، ومقتزى ىحه القاعجة ان يسشع ىػاء السدجج واالوقاف إلى عشان الدساء 
فالبشاء فػق السدجج يعخضو لالمتيان ، وجاء في السجونة : وسألت مالكا  عغ السدجج  

 .  (ٕ٘)يبشيو الخجل ويبشي فػقو بيتا يختفق بو  قال: ما يعجبشي ذلظ 
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ىحا كمو في البشاء فػق السدجج ولع اعثخ عمى قػل او دليل يعتسج عميو في حكع البشاء و 
 تحت السدجج ألصحاب ىحا القػل . 

، حت السدجج وعجم جػازه فػق السدججواما دليل القػل الثالث وىػ قػليع بجػاز البشاء ت  
فسسكغ االستجالل ليع بسا استجل بو اصحاب القػل الثاني ، اما قػل بعزيع بأنو ال يجػز 
البشاء اال بحكع حاكع او بحكع الجوائخ التي تعشى بذؤون االوقاف في زمانشا ، فأرى ان 

في مرمحة السدجج فاذا رأوا السرمحة قائسة في البشاء وانيا تجّر ىحا القيج يرب 
بالسشفعة لمسدجج فال حخج ، الن االصل في ىحه السدالة انيا مبشية عمى تقجيخ السرمحة 

 ودفع السفدجة  . 
واما دليل القػل الخابع :وىػ انو ال يرح البشاء بعج اتسام السدججية ، باعتبار ان البشاء 

ب ان يكػن في نية الػاقف ابتجاء كي يكػن لو حكع السدجج مغ حيث فػق السدجج يج
حخمة مكث الجشب والحائس ، الن كل ما عال السدجج لو حكسو ، وىحا ما رجحو دار 
االفتاء السرخية حيث قالػا : وال يجػز البشاء عمى السدجج ولػ لسرالحو بعج تسام 

 .   (ٕٙ)السدججية 
 مشاقذو االدلة  
قصعيا او ضشيًا يسكغ االعتساد عميو في ىحه السدالة ، وما اورده العمساء ال اعمع دليال 

انسا ىي تعميالت وتأويالت ال دليل عمييا ، والحي اراه ان مدالة البشاء فػق السدجج او 
 تحتو راجع الى قػاعج السرالح والسفاسج واالعخاف التي تختمف 

لسداجج في العسارات والسرانع والجوائخ باختالف األزمشة واألمكشة وفي زمانشا ىحا اقامة ا
 الحكػمية امخ تجعػ اليو الحاجة  .  

حيث يػجج في بعس الجول مغ يجعل السدجج فػق االسػاق والجكاكيغ وفػق السدجج   
 مشازل ومكاتب لزيق االرض عشجىع فال حخج في ذلظ  . 

شاء مغ غيخ ذلظ إما البشاء فػق السدجج او تحتو دون مرمحة راجحة مع وجػد متدع لمب
فال ، السيسا بعج اتسام السدججية ، الن االولى ان يكػن السدجج مدتقال حتى يحرل 

 لراحبو كسال االجخ في تبخعو باالرض .
ويشبغي لسغ يتخح  قخار البشاء الخجػع ألىل الحل والعقج والخبخة والقائسيغ عمى شؤون  

 امة وهللا اعمع  . السداجج ، كي يكػن القخار صائبا  ووفق السرمحة الع
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ثست مدالة اخخى ىل يجخل البشاء فػق السدجج او تحتو في حكع السدجج مغ حيث عجم 
جػاز بيعو وتػريثو وعجم دخػل الجشب والحائس فيو ونحػ ذلظ في السدائل ، في ذلظ 

 اقػال عشج الحشفية:  
عو وال ارثو ونحػ اوال: ال يعتبخ مغ السدجج اال اذا كان لسرمحة السدجج ، لحا ال يجػز بي

 ذلظ  . 
ثانيا :اذا كان الدفل مدججا دون العمػ فيػ مدجج ويتأبج ، واال فميذ بسدجج وىحا 

 مخوى عغ ابي حشيفة  . 
ثالثا :اذا كان السدجج فػق السدكغ او السدتغل صار مدججا واال فال ، وىػ مخوي عغ 

 دمحم بغ الحدغ  . 
ان البيت او السدتغل فػق السدجج ام تحتو ، رابعا: يريخ مدججا ويأخح احكامو سػاء أك

 .  (ٕٚ)وىػ مخوي عغ ابي يػسف وقيجىا دمحم لمزخورة وضيق السشازل 
وانسا لع يعتبخ البعس مغ الحشفية السدجج السبشي تحت بيت او فػقو مدججا ، الن مغ 

 شخوط صحة الػقف عشجىع ان يفخز الػاقف العيغ السػقػفة عغ ممكو . 
 يع في السدجج   االنتفاع بالب  

جعل هللا تعالى السداجج مزسارا لمتشافذ في الصاعات ، وضيفتيا ذكخ هللا تعالى والرالة 
وقخاءة القخان ، وكل شاعة الئقة بالسدجج كالسػعطة ومحاكخة العمع ، لحا يجب تشديو 
السدجج عغ كل ما فيو تعمق بالجنيا ، فال يشبغي تحػيل السداجج الى سػق لمجنيا فتكػن 

 مػضعا لممغط والمغػ والعبث  . 
 ومغ ىشا فان لمفقياء محاىب في حكع البيع في السدجج عمى الشحػ االتي:  

 السحىب االول:  
يجػز مجخد العقج في السدجج وكخاىة اتخاذه متجخا لمدمع، وىحا ما ذىب اليو  

 لكغ بذخط عجم وجػد سسخة  .  (ٜٕ)، وىػ احج راي السالكية (ٕٛ)ةالحشفي
 السحىب الثاني:  

 (ٖٔ)وىػ رواية عغ الحشابمة  (ٖٓ)كخاىة البيع في السدجج وىحا ما ذىب اليو الذافعية  
 .   (ٖٖ)ان كان مغ غيخ سسدار، وىػ محىب الطاىخية  (ٕٖ)وىػ رأي السالكية 
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 السحىب الثالث :  
، وىحا وجو عشج (ٖٗ)الرحيح عشج الحشابمة عجم الجػاز وىػ حخام مع صحة العقج 

 .  (ٖ٘)ذافعية اذا ازرى بالسدجج ال
 االدلة ومشاقذتيا    

 ادلة السحىب االول:  
استجل اصحاب ىحا السحىب بالجػاز بعسػمات البيع والذخاء مغ الكتاب والدشة مغ غيخ  

 فرل بيغ السدجج وغيخه   
وروي عغ عمي )رضي هللا عشو( انو قال البغ اخيو جعفخ: ىل اشتخيت خادما قال : كشت 

 .   (ٖٙ)معتكفا قال : وماذا عميظ لػ اشتخيت 
وقالػا: واما االحاديث التي فييا الشيي عغ البيع كسا سياتي فأنيا محسػلة عمى اتخاذ 

حسل عمى استحباب تخك السداجج متاجخ كالدػق يباع فييا وتشقل األمتعة الييا ، او ت
 البيع تػفيقا بيغ األدلة  . 

وروى ابغ القاسع عغ مالظ انو قال : ال بأس ان يقزي الخجل الخجل في السدجج ذلبا، 
 قال الباجي: لعمو يخيج قزاء اليديخ  . 

وقال اما ان يداوم رجال بثػب عميو او بدمعة تقجمت رؤيتو ليا فيػجب بيعيا ، فال باس 
 .   (ٖٚ)بو 
 ا ادلة السحىب الثاني:  ام
القائميغ بالكخاىة فيي نفذ ادلة السحىب الثالث القائميغ بالحخمة فقج حسل اصحاب  

السحىب الثاني ادلة الشيي عمى الكخاىة ، بخالف اصحاب السحىب الثالث فقج حسمػا الشيي 
   -عمى التحخيع كسا سياتي:

ُغجوِّ ـ  قال تعالى : ) ِفی ُبيُػٍت أِذَن ٱهلَل أَن تخ  ٔ
ۥ ِفيَيا بِٱل  ۥ يَدبِح َلُو ُسُو َكَخ ِفيَيا ٱس  َفَع َوُيح 

ـاَصاِل رجال.... (   (ٖٛ)َوٱل 
فجلت اآلية الكخيسة عمى ان االصل في السداجج ىي ذكخ هللا تعالى والرالة والعبادة 
واقامة الذعائخ التعبجية ، وانيا ليدت محال لمتجارة والبيع والذخاء وان رجال السداجج ال 

 تذغميع تجارة وال بيع عغ ذكخ هللا والرالة  . 
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ـ عغ عسخ بغ شعيب عغ ابيو عغ ججه رضي هللا عشيع ان رسػل هللا صمى هللا عميو ٕ
 .  (ٜٖ)وسمع: نيى عغ الذخاء والبيع في السدجج وان تشذج فيو ضالة وان يشذج فيو شعخ 

نو قال: اذا رايتع مغ ـ عغ ابي ىخيخة رضي هللا عشو عغ الشبي صمى هللا عميو وسمع اٖ
يبيع او يبتاع في السدجج  فقػلػا لو ال اربح هللا تجارتظ واذا رأيتع  مغ يشذج فيو ضالة 

 .  (ٓٗ)فقػلػا ال ردىا هللا عميظ 
ـ وعغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص رضي هللا عشيسا ان رسػل هللا صمى هللا عميو ٗ

 .  (ٔٗ)لبيع والذخاء فيو وسمع: نيى عغ تشاشج االشعار في السدجج ، وعغ ا
ووردت احاديث ال تخمػا مغ ضعف لكغ مسكغ تعزيجىا باالحاديث التي مخ ذكخىا مشيا  

قػلو صمى هللا عميو وسمع : جشبػا مداججكع صبيانكع ومجانيشكع وشخاءكع وبيعكع 
 .  (ٕٗ)وخرػماتكع ورفع اصػاتكع وإقامة حجودكع وسّل سيػفكع 

 السشاقذة والتخجيح  
بعج االشالع عمى اقػال الفقياء نجج ان جسيػرىع متفقػن عمى وجػب السحافطة عمى   

حخمة السدجج ، فالحشفية اكجوا عمى انو ال يرح ان يكػن السدجج متجخا تعخض فيو 
البزاعة و يداوم فيو عمييا ، والسالكية قال بعزيع بالحخمة والبعس بالكخاىة اذا وججت 

لدمعة في السدجج ويأتيو السذتخي يقبميا ويشطخ الييا سسخة وذلظ بان يجمذ صاحب ا
ويعصي فييا ما يخيج مغ الثسغ فكأن السدجج اصبح سػقا ، وكحا الذافعية اكجوا عمى عجم 
جػاز البيع اذا ازرى بالسدجج اي اذا اذىب حخمتو بخفع االصػات والسجادلة عمى مقجار 

 الدعخ والشػع والكع ونحػ ذلظ  . 
ز عقج البيع مجخدا عغ جعل السدجج سػقا او محال لمدسخة او االزراء فالخاجح ىػ جػا 

بو، ومسكغ االستجالل لسا ذكخنا مغ ان السقرػد بالشيي ىػ البيع والذخاء السؤدي الى 
 رفع االصػات في السداجج  . 

فقج ورد عغ بغ يديج انو قال: كشت قائسا في السدجج فحربشي رجل فشطخت فاذا عسخ بغ 
 ي هللا عشو( فقال: الخصاب )رض

اذىب فأتشي بياذيغ فجئتو بيسا ، قال مغ انتسا او مغ ايغ انتسا؟ فقاال : مغ اىل الصائف 
قال : لػ كشتسا مغ اىل البمج ألوجعتكع  ضخبا تخفعان اصػاتكسا في مدجج رسػل هللا صمى 

 .  (ٖٗ)هللا عميو وسمع 
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 يو وسمع قال : وعغ ابي ىخيخة رضي هللا عشو ان رسػل هللا صمى هللا عم
مغ سسع رجال يشذج الزالة في السدجج فميقل ال ردىا هللا عميظ فان السداجج لع تبغ 

 . (ٗٗ)ليحا
ولحلظ بشى عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو البصحاء خارج السدجج وقال : مغ اراد ان 

 . (٘ٗ)يمغط  فميخخج الييا 
الزالة او البيع او نحػ  لحا ال يجػز رفع الرػت في السداجج سػاء كان مغ اجل انذاد

  ذلظ ، ويجخل في ذلظ كل امخ لع يبغ السدجج مغ اجمو وهللا اعمع . 
 اتخاذ السدجج لمعسل  

ذىب جسيػر الفقياء الى كخاىة اتخاذ السدجج مكانا لمعسل واستثشى الحشفية ما يحقق 
مرمحة لمسدجج ، واضاف السالكية مسا ىػ يديخ ، واستثشى الذافعية العسل غيخ 

 السقرػد ، ولع يدتثشي الحشابمة شيء مغ ذلظ .
ففي الفتاوى اليشجية يكخه كل عسل مغ عسل الجنيا في السدجج وسأل الجشجي عغ قيع 
السدجج يبيح فشاء السدجج ليتجخ القػم ىل لو ىحه االباحة فقال : اذا كان فيو مرمحة 

 . (ٙٗ)لمسدجج فال باس بو ان شاء هللا تعالى 
وفي السشتقى العسل في السدجج ما كان بسعشى التجارة والرخف فال أحبو بخالف يديخ 

 . (ٚٗ)العسل 
وفي السجسػع يكخه ان يجعل السدجج مقعجا لحخفة كالخياشة ونحػىا واما ما يشدخ فيو 

 . (ٛٗ)شيئا مغ العمع او اتفق قعػده فيو فخاط ثػبا ولع يجعمو مقعجا لمخياشة فال بأس بو 
 وفي الفخوع ويدغ ان يران السدجج عغ كل عسل صشعة وفي السدتػعب وغيخه :  

 سػاء كان الرانع يخاعي السدجج او لع يكغ . 
وقال السخوزي : سالتو عغ الخجل يكتب باألجخة فيو فقال : اما الخياط وشبيو فال يعجبشي 

 .  (ٜٗ)انسا بشي لحكخ هللا تعالى 
 ودليميع 

ُغجوِّ  ـ  قػلو تعالى : ) ِفئ
ۥ ِفيَيا بِٱل  ۥ يَدبِح َلُو ُسُو َكَخ ِفيَيا ٱس  َفَع  َوُيح  ُبيُػٍت أِذَن ٱ هللَّ أَن تخ 

َصاِل (    (ٓ٘)َوٱأل 
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فاآلية تجل عمى ان السداجج انسا بشيت  لحكخ هللا وإقامة الرالة وليذ لمتجارة وعسل 
 الجنيا  .    

فقال : مغ دعا الى الجسل ـ عغ بخيجة )رضي هللا عشو( ان رجال نذج في السدجج ٕ
األحسخ فقال رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع : ال وججت انسا بشيت السداجج لسا بشيت 

 .(ٔ٘)لو
 . (ٕ٘)وفي حجيث انذ )رضي هللا عشو( :  انسا ىي لحكخ هللا وقخاءة القخان 

مغ ففي الحجيثيغ داللة عمى ان السداجج لع تبغ لألعسال الجنيػية انسا ىي لعسل اآلخخة 
 ذكخ وعبادة وصالة ونحػ ذلظ  . 

الخالصة : ال يرح ان تكػن السداجج مكانا لعسل الرشاعات وما يختز بسشفعة احاد 
الشاس مسا يتكدب بو ، اما ما يرب في مرمحة السدجج ويعػد بالشفع لو وادامة مخافقو 

وعجم فال باس بو ، لكغ بذخط السحافطة عمى السدجج مغ العبث ورفع الرػت والػسخ ، 
امتيان حخمتو والتذػير عمى السرميغ فسغ السسكغ العسل اليديخ في غيخ اوقات 

 الرالة وبعيجا عغ السرمى الحي تقام فيو الرالة وهللا اعمع  .      
 اتخاذ السدجج لمشػم   

ال خالف في جػاز الشػم لمسعتكف في السدجج لحاجتو لحلظ وليتقػى عمى العبادة لكغ ىل 
 تكف الشػم في السدجج . يجػز لغيخ السع

ـ ذىب بعس الحشفية و الذافعية وىػ قػل ابغ عسخ والحدغ وعصاء وابغ السديب الى ٔ
 .   (ٖ٘)جػاز الشػم في السدجج 

، واما الطاىخية فجائد (ٗ٘)وذىب السالكية والحشابمة الى جػازه لمغخباء والسدافخ وشبييسا 
 .  (ٙ٘)، وقال الديجية بجػازه لمسزصخ (٘٘)ما لع يزيق عمى السرميغ 

ـ  ذىب بعس الحشفية الى كخاىة السبيت في السدجج وىحا ما ذىب اليو ابغ مدعػد ٕ
 وشاووس ومجاىج واالوزاعي وىػ قػل الحشابمة لسغ جعمو مبيتا ومكيال  . 

 .  (ٚ٘)وبالكخاىة ألىل البمج قال السالكية  
 ادلة السحىب االول  

عة رضي هللا عشو قال قال الشبي صمى هللا عميو وسمع بيشسا انا عشج ـ عغ مالظ بغ صعرٔ
 (ٛ٘)البيت بيغ الشائع واليقطان فأتيت بصدت مغ ذىب.. الحجيث 
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 فيو دليل عمى جػاز الشػم في السدجج  
ـ وفي قرة العخنييغ عغ انذ رضي هللا عشو قال :  قجم رىط مغ عكل عمى الشبي ٕ 

 . (ٜ٘)ي  الرفة  صمى هللا عميو وسمع فكانػا ف
الرفة: مػضػع في السدجج الشبػي يشام فيو السداكيغ ، لكغ ال يخفى ان ذلظ كان 

 لحاجة لعجم وجػد أماكغ يشام فييا امثال ىؤالء رضي هللا عشيع .   
ـ ان عميًا بغ ابي شالب) رضي هللا عشو( غاضب فاشسة ، فمع يقل عشجىا ونام في ٖ

  (ٓٙ)اؤه عغ شقو واصابو تخاب... الحجيثالسدجج وقت القيمػلة حتى سقط رد
ـ عغ عبيج هللا قال اخبخني نافع عغ ابغ عسخ انو كان يشام وىػ شاب اعدب ال اىل لو ٗ

 .  (ٔٙ)في مدجج الشبي صمى هللا عميو وسمع 
 ىحه االحاديث ونحػىا فييا دليل عمى جػاز الشػم في السدجج لمخجال   

 عشيع نائسا في السدجج ليذ حػلو احج وىػ وقال الحدغ رأيت عثسان بغ عفان رضي هللا
اميخ السؤمشيغ ، وسئل سعيج بغ السديب فقال: كيف تدالػن وقج كان اىل الرفة 

 . (ٕٙ)يشامػن فيو 
 .  (ٖٙ)وكان سعيج بغ عبج العديد يشام في السدجج اذا غمب 

 اما ادلة السحىب الثاني:   
ُغجوِّ ـ  قػلو تعالى : ِ)في ُبيُػٍت أِذَن ٱهلل أَن ٔ

ۥ ِفيَيا بِٱل  ۥ يَدبِح َلُو ُسُو َكَخ ِفيَيا ٱس  َفَع َوُيح  تخ 
ـاَصاِل رجال ..... (     (ٗٙ)َوٱل 

 فاألصل في السداجج انيا لمعبادة وليذ لمشػم والسبيت  . 
ـ الحخص عمى تشديو السداجج مغ الحجث والشجذ ، والشػم فيو ال يخمػ مغ حرػل ٕ

جيث عغ ابي ىخيخة )رضي هللا عشو( ان رسػل هللا صمى الجشابة  أو خخوج الخيح  ففي الح
هللا صمى هللا عميو وسمع قال: السالئكة ترمي عمى احجكع ما دام في مراله الحي صمى 

 .  (٘ٙ)فيو ما لع يحجث تقػل :الميع اغفخ لو الميع ارحسو 
 . (ٙٙ)ـ عغ ابغ عباس رضي هللا عشو قال :  ال تتخحوا السدجج مخقجا ٖ
 .  (ٚٙ)ال بأس بو لمغخباء وال ارى ذلظ لمحاضخ  وقال مالظ: 
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وكان ابغ مدعػد رضي هللا عشو يعّذ السدجج فال يجج فيو سػادا اال اخخجو اال رجال 
 .(ٛٙ)مرميًا 

والخاجح : ان اتخاذ السدجج مدتقخا وسكشا لغيخ حاجة ، يمدم مشو فعل ما يكخه او فيو 
صمى هللا عميو وسمع في أمخ  اىل امتيان لمسدجج وحخمتو ، اما ما حرل في عيجه 

الرفة ، فقج كانت الحاجة متحققة فييع ، اما اليػم ففي الغالب عجم وجػد الحاجة لكثخة 
السداكغ والجور، اما وان وججت الحاجة لسدافخ او مزصخ فال حخج عمى ان ال يتخحه 

 عادة ومدكشا وهللا اعمع . 
  
 إتخاذ السدجج شخيقًا   

مدجج في وسط شخيقيغ وليحا السدجج بابان كل باب يشفح الى  صػرة ىحه السدألة :
شخيق فيل يجػز لذخز ما ان يجخل السدجج مغ باب ويسخ بو الى الباب االخخ مغ 

 أجل اخترار الصخيق .
لمفقياء في ىحه السدألة  قػل ، ذىب جسيػر الفقياء الى كخاىة اتخاذ السدجج شخيقًا  

 . (ٜٙ)لكخاىة بكثخة السخور مغ غيخ حاجة وعحر وخز السالكية ا
، وعغ دمحم يجػز أن يجعل (ٓٚ)ففي الفتاوى اليشجية : يكخه اتخاذ السدجج شخيقا بغيخ عحر 

 . (ٔٚ)شيئا مغ السدجج شخيقا لمعامة اذا احتاجػا إلى ذلظ 
، الن االصل ىػ الصخيق (ٕٚ)و قال السالكية  بعجم الكخاىة اذا بشى السدجج عمى الصخيق 

 والسدجج شارئ عميو . 
وفي الشياية : ان كان العبػر لغخض ـ اي حاجة ـ كقخب شخيق فميذ بسكخوه وال خالف 

 . (ٖٚ)االولى 
 . (ٗٚ)وفي السصالب : وسغ صػن السدجج عغ اتخاذه شخيقًا بال حاجة 

 .(٘ٚ)وقال ابغ تيسية :ليذ لمسدمع أن يتخح السدجج شخيقا 
 تجالل لسا ذىبػا اليو : ومسكغ االس

بان السداجج ليا مكانتيا وشخفيا فال يرح امتيانيا بكثخة السخور والعبػر فييا مغ باب 
لباب اخخ دون حاجة ضخورية ، وقج يكػن الساريغ مغ ىػ جشب او حائس او متشجذ ، 

 (ٙٚ)وال جشبا اال عابخي سبيل (  (اما قػلو تعالى 
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سع بل ىػ عمى سبيل االضصخار والحاجة كأن يكػن فيحا ليذ عمى سبيل االختيار والػ 
جشبا نائسا فيعبخ حتى يخخج او امخأة حائس وقج افدعت ولع تجج ممجا اال السدجج فتسخ 

 بو. 
اما اتخاذه شخيقا عمى سبيل العادة واالستسخار فيحا فيو ميانة لحخمة السدجج والن الشبي 

محكخ والرالة والقخاءة ، فالخاجح جػاز صمى هللا عميو وسمع ذكخ ان السداجج انسا بشيت ل
السخور بالسدجج عشج الحاجة والزخورة عمى ان ال يتخح ذلظ عادة وشخيقا مالزما لو وهللا 

 اعمع. 
 االنتفاع باجداء السدجج ومحتػياتو  

ىحه السدالة تتعمق بحكع االنتفاع بسا يحتػيو السدجج مغ حجخ وتخاب وزيت و ماء 
 اجيدة وفخش ونحػ ذلظوكيخباء ومكبخات صػت و 

ال خالف انو ال يجػز الترخف في وقف السدجج وتػابعو مصمقا اال في حاالت نادرة ججا،  
 وبيحا يخخج السدجج وما فيو عغ ممظ صاحبو ألنو وقف فال يجػز بيعو وال تػريثو .

، وتخاب وغيخه فقج جاء في السجسػع ال يجػز اخح شيء مغ اجداء السدجج كحجخ وحراة 
 .(ٚٚ)ومغ ذلظ تحخيع التيسع بتخاب السدجج ، ومثمو الديت والذسع الحي يدخج فيو 

ودليميع ما ورد عغ ابي ىخيخة رضي هللا عشو قال بعس الخواة أراه رفعو الى الشبي صمى  
 .(ٛٚ)هللا عميو وسمع انو قال:ان الحراة لتشاشج الحي يخخجيا مغ السدجج 

وروى ابغ ابي شيبة عغ سعيج بغ جبيخ رضي هللا عشو قال الحراة تدب وتمعغ مغ  
 يخخجيا مغ السدجج .

وروي عغ سميسان بغ يدار قال : الحراة اذا اخخجت مغ السدجج تريح حتى تخد الى  
 مػضعيا. 

وعغ ابغ سيخيغ انو كان يقػل لغالم لو ان وججت في خفي حراة فخدىا الى 
 . (ٜٚ)السدجج
االثار تجل عمى مشع االنتفاع الخاص بكل ما ىػ في السدجج مغ االشياء السػقػفة  فيحه

عميو ، فاذا كان ال يجػز االنتفاع بالحرى والتخاب ونحػىسا فسغ باب اولى ال يجػز 
 االنتفاع بسا ىػ انفع وافزل مغ الحرى . 
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بيا انتفاعا  ىحا بالشدبة لمشفع الخاص لكغ تػجج في السداجج محتػيات يسكغ االنتفاع
 عاما او انتفاعا يديخا وسشاخح كل مدالة بتفريل .. 

 استعسال مكبخات الرػت: 
استخجام مكبخات الرػت في غيخ ما اعجت  لو مغ اذان وقخاءة وذكخ كاستخجاميا 

 لالعالن عغ جشازة او مفقػد او اعالن لذيء ما ، امخ يحتاج الى بيان: 
بادة وعسل الخيخ ويشبغي  ان يتػافخ فييا اليجوء الشظ ان السداجج بيػت هللا جعمت لمع

 لمستعبجيغ فييا وان تران حخمتيا و ال يكػن فييا ما يخل بحخمتيا .
وقج ورد الشيي عغ انذاد الزالة كسا في الحجيث ان رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع  

 .   (ٓٛ)قال: اذا رايتع مغ يشذج ضالة فقػلػا ال ردىا هللا عميظ 
شاشج االشعار في السدجج الن ذلظ كمو يؤدي الى التخافع في االصػات و ونيى عغ ت

السداجج انسا بشيت لمحكخ والرالة .. وفي التاج : سئل مالظ عغ الجشائد يؤذن بيا عمى 
ابػاب السداجج فكخه ذلظ ، وكخه ايزا ان يراح  في السدجج بالجشازة  ويؤذن بيا وقال: 

 .(ٔٛ)ال خيخ فيو 
 ة رفع الرػت في السدجج. ىحا كمو في كخاى

لكغ لشا ان نقػل : ان االعالن عغ وفاة شخز ليذ فيو مرمحة شخرية بقجر ما ىػ 
مرمحة عامة ومغ اجل جسع الشاس ألداء شعيخة التعدية والرالة والجعاء لمسيت وكل 

 ذلظ سشٌة  
فاذا كان مكبخ الرػت _ السيكخوفػن_ ال يذػش عمى السرميغ فال وجو لمسشع وكحا 

العالن عغ شفل ضائع الن ىحا مغ حفع االنفذ مغ التمف والزياع وكل ذلظ ليذ مغ ا
امخ الجنيا، بخالف استخجام مكبخات الرػت إلنذاد ضالة او امخ  شخري دنيػي فان 

 ىحا امخ مكخوه كسا مخ في الحجيث. 
 االنتفاع بساء السدجج  

قبل الستػلي ، ونػع اخخ السداجج نػعان نػع يقػم عمى االشخاف واالنفاق عمييا مغ 
 مدؤول عشيا دوائخ االوقاف الحكػمية .

وتخريز الساء مغ كمييسا لمسدجج ىػ نػع مغ انػاع الػقف ، فإخخاجو مغ السدجج  
 لسشفعة خاصة اخخاج عسا اوقف لو. 
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قال الذشكيصي : ما يمحق السدجج مغ دورات مياه ومشافع ومرالح فانيا مػقػفة ليحا 
ل ان الساء انحرخ في ىحا السكان ، وقرج مشو االرتفاق ليحه الصاعة فال العسل بعيشو بجلي

يجػز صخفو ألمػر خارجة ، كان يؤخح لغدل سيارة او نحػىا ، وال شظ ان ىحا الساء 
مجفػع لو مقابل ، ومغ ىشا قال اىل العمع اذا وضع القخان في السدجج لع يجد 

 . (ٕٛ)اخخاجو
ة ماء لمذخب ، فال يجػز الحج ان يتػضأ او يغتدل ويتفخع عمى ىحا انو لػ وضعت ثالج

مشيا أو يأخح مشيا لسغ ىػ خارج السدجج الن ىحا اضخار بالسرمحة فسا جعل وقفا عمى 
 وجو فانو يتقيج بو .  

قال الجاوي الذافعي : وال يجػز نقل الساء السدبل لمذخب مغ محمو الى محل اخخ كان 
ا عمع او قامت قخيشة عمى ان مدبمو يدسح بحلظ فان يأخحه لمذخب في بيتو مثال  ، اال اذ

 . (ٖٛ)شظ حَكع العخف والقخيشة 
 فالخاجح عجم جػاز استخجام ماء السدجج لسرمحة خاصة خارج ما اوقف لو ، وهللا اعمع. 

ويشدحب حكع الساء عمى االنتفاع بكيخباء السدجج وذلظ ان االصل في الػقف السشع  
القػل باإلباحة باعتبار عسػم البمػى وقمة الكيخباء  حتى يأتي دليل بخالفو ، وىل

السدتخجمة امخ مقبػل ، ال ارى في ذلظ عسػم لمبمػي وذلظ لكثخة االماكغ التي يدتصيع 
شحغ ىاتفو فييا ، الميع اال لسعتكف في السدجج أليام عجيجة فيكػن حكع ذلظ حكع الساء 

 الحي يذخبو ويدتعسمو ونحػ ذلظ . 
جػز شحغ الياتف مغ كيخباء السدجج الن السال السػقػف يدتعسل حدب قال عفانة: ال ي

شخط الػاقف ان كان ىشاك شخط واال فيدتعسل حدب ما تعارف عميو الشاس وال يقػلغ احٌج 
 . (ٗٛ)ان الذحغ ليذ مكمفًا الن عميو ان يشطخ الى كثخة التمفػنات عشج الشاس 

غ اليػاتف ، كأن وججت اماكغ خاصة والخالصة : اذا وججت قخائغ تجل عمى الدساح بذح
ليحا الغخض كسا في السدجج الشبػي فيحا دليل عمى الجػاز ، او حرمت االجازة مغ 

 السدؤول عغ تػلي السدجج وادارتو وهللا اعمع . 
إما بكية محتػيات السدجج مغ اجيده كيخبائية وادوات ونحػ ذلظ فال يجػز استخجاميا 

جج لشفع خاص ، الن ىحه االشياء االصل فييا انيا لغخض شخري او اخخاجيا مغ السد
 مػقػفة عمى السدجج لالنتفاع بيا نفعا عاما لمسرميغ والعابجيغ.  
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 االكل والذخب في السدجج  
ال يخفى ان االصل في وجػد السداجج ىػ العبادة بأنػاعيا لكغ قج يحتاج السرمي لدبب 

 السدالة: واخخ االكل والذخب فيو ، فسا حكع الذخع في ىحه 
اما بالشدبة  لمسعتكف في السدجج اليام متعجدة فال حخج في اكمو وشخبو في السدجج الن  

ىحا مغ الزخورة البذخية وال يذخع لو الخخوج مغ السدجج الجل ذلظ لكغ مع مخاعاة 
 حخمة ونطافة السدجج  وكسا سياتي . 
 اما غيخ السعتكف ىل يذخع لو ذلظ. 

 دلت االدلة الكثيخة عمى جػاز االكل والذخب في السدجج مغ ذلظ: 
ـ عغ سميسان بغ زياد الحزخمي انو سسع عبج هللا بغ الحارث يقػل : كشا نأكل عمى ٔ

 .(٘ٛ)عيج رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع في السدجج الخبد والمحع 
بفزيخ في مدجج  ـ عغ ابغ عسخ رضي هللا عشو ان الشبي صمى هللا عميو وسمع اتى ٕ

 . (ٙٛ)الفزيخ فذخبو فمحلظ سسي 
ـ عغ بالل رضي هللا عشو انو جاء إلى الشبي صمى هللا عميو وسمع يؤذنو بالرالة  ٖ

 .(ٚٛ)فػججه يتدحخ في مدجج بيتو 
ويذيج لحلظ أيزا ان اىل الرفة كان يشامػن في السدجج ، وىحا يجل ضسشا عمى أن 

 االكل فيو جائد . 
فيحه االدلة تجل عمى جػاز االكل في السدجج ، إذ لع ُيدسع مغ الرحابة رضي هللا عشيع 

 السشع مغ االكل . 
 .(ٛٛ)لحلظ قال الشػوي : وال بأس باألكل والذخب في السدجج ووضع السائجة فيو 

لكغ االكسل واألفزل عجم االكل فيو اال لسرمحة او حاجة كأن يجسع أمام السدجج 
ائجة لسشاسبة ديشية او نحػىا تأليفا لمقمػب وجسعا لػحجة الكمسة والرف السرميغ عمى م

 ومغ اجل غخض دعػي ىادف .  
 واذا جاز االكل فال بج مغ مخاعاة أمػر ذكخىا بعس العمساء مشيا:  

ـ ان يكػن االكل محجودا ومزبػشا بحجود وضػابط معيشة بحيث ال تدبب ضخرا ٔ
 بالسرميغ والسعتكفيغ. 

 الشعسة ذات الخوائح التي تدبب ضخرًا وازعاجًا لمسرميغ. ـ تجشب إ
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 ـ السحافطة عمى نطافة السدجج مغ وقػع الفزالت ونحػىا. ٖ
 ـ ان ال يكثخ ذلظ بحيث يكػن ضاىخة متفذية. ٗ
ـ لػلي األمخ او إدارة السدجج السشع مغ االكل في السدجج ويجب االمتثال لحلظ ، فقج ٘

 . (ٜٛ)حاد الشاس يصمع عمى مرمحة ال يخاىا ا
 عقج الشكاح في السدجج 

إلى استحباب عقج  (ٕٜ)والحشابمة  (ٜٔ)والذافعية  (ٜٓ)ذىب جسيػر الفقياء مغ الحشفية 
 . (ٜٗ)وابغ الكيع (ٖٜ)الشكاح في السدجج لمبخكة وألجل الذيخة وىحا ما ذىب اليو ابغ تيسية 

 . (ٜ٘)الكالم  وذىب السالكية إلى القػل بالجػاز مع كخاىة رفع الرػت وتكثيخ
اما الدفاف في السدجج فالسختار عشج الحشفية انو ال يكخه اال اذا اشتسل عمى مفدجة 

 . (ٜٙ)ديشية
 ادلة الجسيػر 

ـ عغ عائذة رضي هللا عشيا قالت : قال رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع :اعمشػا ىحا ٔ
 الشكاح واجعمػه في السداجج واضخبػا عميو بالجفػف.  

ويجاب عغ الحجيث بأن فيو عيدى بغ ميسػن قال عشو الجػزي : ضعيف ججا ، وقال 
، غ ميسػن األنراري يزعف في الحجيثعشو التخمحي حجيث غخيب حدغ اال ان عيدى ب

 . (ٜٚ)كسا أن ابغ حجخ ضعف إسشاد ىحا الحجيث 
 عميو واستجلػا بحجيث الػالبة نفديا وىػ :عغ سيل بغ سعيج قال :اتت الشبي صمى هللا

وسمع امخأة فقالت : انيا قج وىبت نفديا هلل ولخسػلو صمى هللا عميو وسمع فقال : مالي 
 . (ٜٛ)في الشداء مغ حاجة.. الحجيث

 فقج زوج الشبي صمى هللا عميو وسمع احج الرحابة في السدجج بسا معو مغ القخآن. 
 كان تػافقًا. ويجاب : ان ىحا األمخ لع يتكخر وإنو كان عمى غيخ تختيب، وإنسا 

واستجل السالكية :بأن السداجج انسا وججت لمعبادة والرالة وليذ لمعقػد الجنيػية وما ورد 
 مغ دليل فيػ ضعيف ال يرمح لالحتجاج بو، ولػ صح لكان نرا في السدألة. 

والخاجح ىػ جػاز عقج الشكاح في السدجج لحرػل بخكة السكان ، ويشبغي ان يخاعي فيو  
فزيمة الدمان ليكػن نػرا عمى نػر ولػ قمشا بالشجب لسا جانبا الرػاب وذلظ ان عقج 
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الشكاح مغ حيث العسػم سشة مؤكجة وفعل ىحه الدشة في السدجج ال يخخج عغ كػنو 
 مشجوبا وهللا اعمع.

 
 اتخاذ ارض السدجج لمغخس واألكل مشو                     

صػرة ىحه السدألة ىػ أن يغخس في ساحات السدجج أشجارا وقج تكػن مغ أجل الثسخة   
 او الطل او الديشة مغ قبل الػاقف او غيخه فيل يرح ىحا الغخس :  

السحىب األول : يجػز غخس الذجخ بأنػاعو ان حقق نفعا عاما ولع يحجث ضخرا بيشًا 
ان كان وقفًا لحا ال يرح  (ٓٓٔ)، وقال السالكية بالجػاز(ٜٜ)حا ما ذىب اليو الحشفية وى

 لشفدو او ورثتو . 
السحىب الثاني : يكخه غخس الذجخ في السدجج ان كان وقفا، وأن كان لشفدو خاص لع 

 . (ٔٓٔ)يجد وان لع يزخ، وىحا ما ذىب اليو الذافعية 
 . (ٕٓٔ)كان او غيخه وىحا محىب الحشابمة السحىب الثالث: ال يجػز غخس الذجخ وقفاً 

 أقػال السحىب األول
في الفتاوى اليشجية :ان كان لشفع الشاس بطمو وال يزيق عمى الشاس وال يفخق الرفػف  

ال بأس بو ، وأن كان لشفع نفدو بػرقو او ثسخه او يفخق الرفػف او كان في مػضع تقع 
 . (ٖٓٔ)بو السذابية بيغ البيعة والسدجج يكخه 

وقال الحركفي : يجػز الغخس لشفع السدجج ، كتقميل نٍد، وىػ ما يتحمب مغ األرض مغ 
 . (ٗٓٔ)الساء 

وفي الذخح الرغيخ : ان بيغ ان ما غخسو وقف كان وقفا وكحا ان لع يبيغ ، أما إذا بيغ 
 . (٘ٓٔ)انو ممظ لو أو لػارثو ، فيؤمخ بالشقس 

حفخ البئخ فيو النو بشاء في مال  وقال الذافعية: يكخه غخس الذجخ في السدجج ويكخه
 . (ٙٓٔ)غيخه ولإلمام قمع ما غخس فيو 

وقال أحسج : ان كانت غخست الشخمة بعج أن صار مدججا فيحه غخست بغيخ حق، فال 
 . (ٚٓٔ)احب االكل مشيا، ولػ قمعيا اإلمام لجاز وذلظ الن السدجج لع يبغ ليحا 

االصل في األشياء اإلباحة حتى يجل  والخالصة:  لع اعثخ عمى دليل لمجػاز اال نقػل ان
دليل عمى خالف ذلظ ولع يثبت دليل صخيح في عجم جػاز غخس الذجخ في السدجج وأما 
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القائمػن بعجم الجػاز وبالكخاىة ، باعتبار ان السداجج لع تبغ ليحا وإنسا بشيت لحكخ هللا 
غ مغ الرالة في والرالة وقخاءة القخآن، وألن الذجخ يؤذي السدجج ، وقج يسشع السرمي

مػضعيا، ويدقط ورقيا في السدجج وثسخىا، وتأتي الييا الصيػر فتبػل في السدجج ، 
 وربسا اجتسع الربيان في السدجج ألجميا ورمػىا بالحجارة. 
 فاعتبخوا ذلظ نطخا إلى مرمحة السدجج وحخمتو ومكانتو . 

نًا لو، أما غيخ السثسخة ، أقػل : وجػد األشجار السثسخة في السدجج قج يدبب حخجًا وامتيا
اذا وجج مغ يتعيجىا بالعشاية والسحافطة عمى السدجج مغ التمػث والػسخ فال حخج، 

 فاالىتسام بحدغ مطيخ السدجج وزيشتو، امخ مخغػب فيو وهللا اعمع.
 اما حكع االكل مغ ثسار االشجار السغخوسة في السدجج ففيو تفريل : 
ع السدجج وحجد مرخف الػقف ، كأن جعمو لمفقخاء اذا كان الػاقف قج اوقف الذجخ م 

او لصمبة العمع او لمسدجج نفدو فيجب االلتدام بحلظ ، فالحي ُوقف لمسدجج فانو يباع 
ويرخف في مرالح السدجج وحاجاتو ، وان لع يكغ حجد السرارف ففيو خالف ، قيل 

كيغ السدجج ، حكسو حكع الػقف مشقصع الجية فيكػن لػرثة الػاقف ، وقيل يرخف لسدا
وقيل لسرمحة السدجج ، اما ما غخس في السدجج مغ غيخ وقف فال يؤخح مشو اال 
بعػض ويرخف ىحا العػض في مرالح السدجج ، وان لع يعمع قرج غارسو جاز االكل 

 .(ٛٓٔ)مشو بال عػض ، واالولى عجم االكل مشو اال بسقابل عػض يجفعو لسرالح السدجج 
 انذاد الزالة في السدجج

رة السدالة ىي االعالن عغ شيء مفقػد مغ حيػان او اندان او جساد ونحػ ذلظ صػ  
في السداجج ومكبخات الرػت مغ اجل العثػر عمييا ، فيل يجػز االنتفاع مغ ىحا االمخ 

 بسا مػجػد في السدجج مغ جسػع السرميغ واجيدتو ...
 البج مغ معخفة معشى الزالة اوال :  

ل اي ضاع وفقج مغ السحدػسات والسعقػالت ، أو مغ الزالة في المغة : كل ما ض
  (ٜٓٔ)البيائع خاصة 

وقيل : ىي الزائعة مغ كل ما يقتشى مغ الحيػان غيخه ، وقج تصمق عمى السعاني ، ومشو 
وقيل الزالة مخرػصة بالحيػان ويقال لغيخ الحيػان (ٓٔٔ)حجيث )الحكسة ضالة السؤمغ( 

 (ٔٔٔ)ضائع ولقصة 
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 اما حكع انذاد الزالة في السدجج 
فقج ذىب جسيػر الفقياء الى ان الشيي عغ االنذاد في السدجج ، وحسل السالكية  

 (ٖٔٔ)وذىب االخخون الى التحخيع  (ٕٔٔ)والحشابمة الشيي عمى الكخاىة 
واالدلة التي وردت في ىحه السدالة تجل عمى التحخيع الن حسل الشيي عمى الكخاىة  

ة صارفة عغ السعشى الحكيقي الحي ىػ التحخيع عشج القائميغ بان الشيي يحتاج الى قخيش
 حكيقة في التحخيع

ففي صحيح مدمع ان الشبي صمى هللا عميو وسمع قال : مغ سسع رجال يشذج ضالة في  
 . (ٗٔٔ)السدجج فميقل ال ردىا هللا فان السداجج لع تبغ ليحا 

 .(٘ٔٔ)وفي رواية ابي ىخيخة رضي هللا عشو : ال اداه هللا اليظ 
وعغ بخيجه االسمسي رضي هللا عشو قال جاء اعخابي بعجما صمى رسػل هللا صمى هللا  

عميو وسمع صالة الفجخ فادخل راسو مغ باب السدجج فقال : مغ دعا الى الجسل االحسخ، 
 . (ٙٔٔ)شيت لو فقال لو : ال وججتو ، انسا بشيت السداجج لسا ب

وعغ عسخو بغ شعيب عغ ابيو عغ ججه رضي هللا عشيع ان رسػل هللا صمى هللا عميو 
وسمع نيى عغ الذخاء والبيع في السدجج وان تشذج فيو ضالة ، وان يشذج فيو شعخ..... 

  (ٚٔٔ)الحجيث 
وعغ ابغ سيخيغ قال سسع ابغ مدعػد رضي هللا عشو رجال يشذج ضالة في السدجج ، فقام 

  (ٛٔٔ)و فشال مشو الي
وعغ ابغ السشكجر رضي هللا عشو سسع الشبي صمى هللا عميو وسمع رجال يشذج ضالة في 

، اي غيخك الحي يججىا ، معاقبة لو عمى   (ٜٔٔ)السدجج فقال : اييا الشاشج غيخك الػاجج 
 نكيس مقرػده .

ت لالشتغال وجو الجاللة في ىحه االحاديث ان السداجج لع تبغ المػر الجنيا وان ما بشي 
في امػر االخخة مغ ذكخ هلل تعالى وقخاءة القخان و تعمع العمع و نحػ ىحا. وفي بحل 
السجيػد قػلو : يحتسل ان تكػن )ال( نالية اي ال تشذج ، وقػلو ردىا هللا او اداىا هللا ىػ 

 . (ٕٓٔ)دعاء لو الن يطيخىا هللا لو 
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يل ومشيا نييو صمى هللا عميو وسمع عغ وىحا بعيج لتعجد الخوايات التي ال تحتسل ىحا التأو 
ان تشذج في السدجج ضالة ، وقػلو : ال وججتو ، وكحا تعميل ذلظ بقػلو ان ما بشيت 

 السداجج لسا بشيت لو اي لمحكخ ونحػه وليذ إلنذاد الزػال .
وقج يقال ان البعس خز الزالة بزالة الحيػان دون غيخىا مغ السحدػسات مغ أنػاع  

 القصة .
وجػابو : الشاضخ لعمة الحكع يججىا في قػلو صمى هللا عميو وسمع انسا بشيت السداجج لسا 
بشيت لو ، فشذج ضالة الحيػان استخجام لمسدجج في غيخ ما وضع لو وىحا يشصبق عمى 
كل ضالة ومفقػد ، سيسا ان الشبي صمى هللا عميو وسمع نيى عغ البيع والذخاء ورفع 

يا وكل ذلظ يجخل في جسيع انػاع االنذاد وشمب الرػت وما يخز امػر الجن
 .(ٕٔٔ)السفقػد

مغ ىشا فقج ورد ان عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو بشى رحبة في ناحية السدجج تدسى) 
البصيحاء ( وقال : مغ كان يخيج ان يمغط او يشذج شعخا ، او يخفع صػتو فميخخج الى ىحه 

 .(ٕٕٔ)الخحبة 
ل السدجج فميقل : لسغ ىحا ، الن الشاس وقج فخق البعس فقال ان وججىا داخ 

محرػرون في السدجج ، وان كان وججىا خارج السدجج فميصمب صاحبيا عشج االبػاب 
. واستثشى البعس (ٖٕٔ)خارج السدجج ، ىحا القػل جيج وربسا ال يدع الشاس العسل اال بو 

ى قيستو جػاز انذاد ما ليذ فيو غخض دنيػي كإنذاد كتاب مفقػد مغ غيخ االلتفات ال
 . (ٕٗٔ)السادية بل لسا يحػيو مغ عمع 

أما تعميق السفقػدات داخل السدجج كداعة او مفتاح او نحػىسا فيحا ليذ مغ نذجان 
الزالة وليذ فيو رفع صػت وال مشاداة ، بل ىػ مغ قبيل االعالن واالشيار ليعمع 

 صاحبيا فيأخحىا مغ مدؤول السدجج .
وتعميقو داخل السدجج فال يرح لسا فيو مغ التذػير واما كتابة السفقػدات عمى الػرق  

 واستخجام السدجج في غيخ ما أعج لو ، وال باس بتعميق ذلظ خارج مرمى السدجج . 
اما االعالن مغ داخل السدجج عغ وفاة شخز او االخبار عغ امخ ىام يخز اىل 

الحخج عمى ان  السشصقة فيسا يحقق ليع مرمحة او يجفع عشو مفدجة فأرى وهللا اعمع بعجم
 ال يكثخ، بان يتخح عادة مدتسخة .
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ألنشا اذا نطخنا الى نيى الشبي صمى هللا عميو وسمع عغ انذاد الزالة فشجج العمة تكسغ 
في تجشيب السدجج مغ االغخاض الجنيػية والذخرية ، اما االعالن عغ وفاة ففيو الجعػة 

امخ مذخوع وكحا االعالن عغ  الى السذاركة في سشة السذي في الجشازة والتعدية وىحا
شيء يحقق مرمحة عامة او يجفع مفدج عامة يجخل في قػلو تعالى )وتعاونػا عمى البخ 

 . (ٕ٘ٔ)والتقػى وال تعاونػا عمى اإلثع والعجوان(
 الذعخ والقرائج والسجح في السدجج

دأب بعس السرميغ الى جسع الشاس في السدجج مغ اجل القاء الذعخ والقرائج  
يج االسالمية والسجائح الشبػية وىحه السدالة تحتاج الى بيان حكع الذخع في واالناش

 استخجام السدجج ليحه االغخاض .
الى ان العبخة بسزسػن الذعخ واالناشيج ونحػىسا ، فان كان  (ٕٙٔ)ذىب جسيػر الفقياء  

حدشا وليذ فيو مخالفة شخعية بل ىػ كالم  يجعػ الى الخيخ والرالح ويتخك في 
 دعػة لمحق وفعل لمصاعات فيحا جائد. الشفػس

وذىب بعس التابعيغ الى الكخاىة مصمقا وىػ قػل مدخوق بغ االججع والحدغ البرخي 
 . (ٕٚٔ)وابخاليع الشخعي وعسخو بغ شعيب 

  ودليميع عسػم االحاديث التي فييا الشيي ، دون الشطخ الى قبيح الذعخ وحدشو ومغ ذلظ
عغ عسخو بغ شعيب عغ ابيو عغ ججه رضي هللا عشيع عغ رسػل هللا صمى هللا عميو  

 . (ٕٛٔ)وسمع انو نيى عغ تشاشج االشعار في السدجج 
وعغ ابغ عسخ رضي هللا عشيسا عغ الشبي صمى هللا عميو وسمع قال : الن يستمئ جػف 

 .(ٜٕٔ)احجكع قيحا خيخ لو مغ ان يستمئ شعخا 
جالل بان ىحه االحاديث وردت في الذعخ الجاىمي الحي فيو وقج اجيب عغ ىحا االست 

 ضخر وإثارة لمعجواة والبغزاء .
قال الذافعي : الذعخ كالم فحدشو حدغ ، وقبيحو قبيح وقج ورد ىحا مخفػعا عغ عائذة  

رضي هللا عشيا قالت سئل رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع عغ الذعخ فقال : ىػ كالم 
 يح .فحدشو حدغ وقبيحو قب

 . (ٖٓٔ)قال العخاقي واسشاده حدغ  
 اما ادلة الجسيػر عمى جػاز االنذاد ونحػه في السدجج فيي : 
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ـ اورد البخاري في باب الذعخ في السدجج عغ ابي سمسة بغ عبج الخحسغ بغ عػف انو ٔ
سسع حدان بغ ثابت رضي هللا عشو  يدتذيج أبا ىخيخة ، انذجك هللا ىل سسعت الشبي 

و وسمع يقػل : يا حدان اجب عغ رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع الميع صمى هللا عمي
 .  (ٖٔٔ)أيجه بخوح القجس ، قال : أبػ ىخيخة : نعع 

 وجو الجاللة : 
ان رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع قال لحدان ) أجب رسػل هللا ( اي دافع بذعخك عغ 

 رسػل هللا ورَد بو السذخكيغ .
قال الصحاوي وحجة السجيديغ ما ذكخه البخاري في بجء الخمق ، أن عسخ رضي هللا عشو  

مَخ في السدجج و حدان يشذج فيو ، فدجخه فقال : كشت انذج فيو ، وفيو مغ ىػ خيخ 
مشظ ، وكان ذلظ بحزخة اصحاب رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع فمع يشكخه أحج مشيع وال 

 .(ٕٖٔ)انكخه عسخ رضي هللا عشو 
ـ اخخج البخاري تعميقا مغ حجيث ابي الدناد عغ ابيو عغ عخوة عغ عائذة رضي هللا ٕ 

عشيع قالت : كان الشبي صمى هللا عميو وسمع يزع لحدان مشبخا في السدجج يقػم عميو 
فإما يفاخخ عغ رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع وانسا يشافح ، ويقػل رسػل هللا صمى هللا 

 ن بخوح القجس....ان هللا يؤيج حدا
وعغ عائذة ان رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع قال أىجػا قخيذا فانو اشج عمييا مغ  

رشق الشبل ، فارسل الى ابغ رواحة فقال : أىجيع ، فياجيع فمع يخض ، فارسل الى كعب 
بغ مالظ ثع ارسل الى حدان بغ ثابت ، فمسا دخل عميو حدان قال : قج آن لكع ان 

ىحا االسج الزارب بحنبو ..... ثع قال لو صمى هللا عميو وسمع ان روح القجس تخسمػا الى 
 . (ٖٖٔ)ال يدال يؤيجك ما نافحت عغ هللا ورسػلو 

ــ مَخ الدبيخ بغ العػام في مدجج رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع بحدان بغ ثابت وىػ ٖ
شو وقج كان يشذج شعخه احجاثا مغ االنرار وىع معخضػن عشو ، فقال : أتعخضػن ع

 .(ٖٗٔ)رسػل هللا صمى هللا يقبل عميو اذا انذجه ، فشيس حدان وقَبل يج الدبيخ 
ـ عغ جابخ بغ سسخة رضي هللا عشو قال : شيجت الشبي صمى هللا عميو وسمع اكثخ مغ ٗ

مائة مخة في السدجج واصحابو يتحاكخون الذعخ واشياء مغ امخ الجاىمية فخبسا تبدع 
 . (ٖ٘ٔ)معيع 
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ىحه االدلة تجل عمى جػاز االنذاد في السدجج ، وقال ابغ الحاج واحتج بعزيع عمى 
اباحة الغشاء في السدجج ايزا بسا روي عغ عائذة رضي هللا عشيا انيا قالت دخل عمي 
ابػ بكخ رضي هللا عشو وعشجي جاريتان  مغ جػاري االنرار تغشيان بسا تفاءلت بو 

خ رضي هللا عشو امدمار الذيصان في بيت الشبي صمى هللا االنرار يػم بعاث ، فقال ابػ بك
عميو وسمع فقال الشبي : دعيسا يا ابا بكخ فان لكل قػم عيجا وىحا عيجنا ، فقػليا ) 

، وليذ السقرػد الغشاء بالسعشى العخفي (ٖٙٔ)تغشيان ( اي تخفعان اصػاتيسا بانذاد الذعخ 
ــ (ٖٚٔ)ة البخاري قػلو ــ وليدتا بسغشيتيغ كسا يتبادر الى الحىغ والجليل عمى ذلظ في رواي

 . (ٖٛٔ)فشفت صفة الغشاء عشيغ 
 وخالصة السدالة :

إن االحاديث التي ورد فييا الشيي عغ االنذاد في السدجج تحسل عمى ما كانت قخير  
تيجػه بو ، او عمى ما يغمب عمى السدجج حتى يكػن اكثخ مغ فيو متذاغال بو ، اما 

يو كيجاء حدان رضي هللا عشو لمسذخكيغ ومجحو الشبي صمى الذعخ الحدغ السأذون ف
 هللا عميو وسمع ونحػ ذلظ فيػ جائد ومدتحدغ .

وقج تقخر ان الجسع بيغ االحاديث ما امكغ واجب وىشا امكغ الجسع مغ غيخ تعدف ،  
وقال ابغ العخبي ال باس بإنذاد الذعخ في السدجج اذا كان في مجح الجيغ واقامة الذخع 

(ٖٜٔ). 
نقل الدركذي عغ الشػوي : انو يشبغي اال يشذج في السدجج شعخ ليذ فيو مجح لإلسالم و 

 . (ٓٗٔ)وال حث عمى مكارم االخالق ونحػه 
وذلظ الن السداجج ال يرمح فييا شيء مغ كالم الشاس مسا ليذ فيو خيخ ونفع 

 لمسدمسيغ .
الشاس الى  فجػاز االنذاد مسا اشتسل عمى حكع ومػاعع وحث لفعل الصاعات ودعػة 

الخيخ والرالح أقخب الى الحق ، ويقاس عمى ذلظ االنذاد والسجح السذتسل عمى  
السعاني التي مخ ذكخىا ، مالع يذػش عمى مرل او قارئ او مشتطخ لمرالة ، مع 
السحافطة عمى الدكيشة  واحتخام خرػصية السدجج مغ رفع الرػت والحخكات السشافية 

في السدجج العبادة والرالة وذكخ هللا تعالى مع الحفاظ عمى لمػقار والييبة ، ألن االصل 
 خرػصيتو .
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وقج ورد عجم رفع الرػت في غيخ السدجج فكيف بالسداجج فعغ ابي مػسى االشعخي   
رضي هللا عشو قال : كشا مع رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع فكشا اذا أشخفشا عمى واد ىممشا 

لشبي صمى هللا عميو وسمع يا اييا الشاس اربعػا عمى وكَبخنا وارتفعت اصػاتشا ، فقال ا
انفدكع فإنكع ال تجعػن اصع وال غائبا انو معكع انو سسيع قخيب تبارك اسسو وتعالى 

 .(ٔٗٔ)جَجه
وفي حاشية الحسػي عغ االمام الذعخاني اجسع العمساء سمفا وخمفا عمى استحباب ذكخ  

 (ٕٗٔ)مى نائع او مرمي او قارئ.....الجساعة في السدجج وغيخىا اال ان يذػش جيخىع ع
قال الشػوي : يدتحب عقج حمق العمع في السداجج وذكخ السػاعع والخقائق ونحػىا  

 . وهللا اعمع(ٖٗٔ)واالحاديث الرحيحة في ذلظ كثيخة مذيػرة 
 الخياضة في السدجج

ىحه السدالة تتشاول حكع المعب السباح داخل السدجج اوفى ساحاتو مغ اجل تقػية  
 الذباب او التخويح عشيع أو مغ اجل جسعيع لغخض تخبػي ودعػي .

اتفق اىل العمع عمى الجػاز مدتجليغ بحجيث عخوة بغ الدبيخ رضي هللا عشو ان عائذة 
مى باب حجختي والحبذة يمعبػن في قالت : رأيت رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع يػما ع
 . (ٗٗٔ)السدجج ورسػل هللا يدتخني بخدائو انطخ الى لعبيع 

وفي رواية قالت : دعاني رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع والحبذة يمعبػن بحخابيع في 
السدجج في يػم عيج فقال لي يا حسيخاء ، اتحبيغ ان تشطخي الييع فقمت : نعع ، فأقامشي 

ي مشكبو ألنطخ الييع ، فػضعت ذقشي عمى عاتقو وأسشجت وجيي الى خجه، وراءه فصأشأ ل
فشطخت ومغ فػق مشكبو وىػ يقػل : دونكع يا بشي ارفجه ، حتى شبعت ، وفي رواية ) 

 . (٘ٗٔ)حتى مممت ( قال : حدبظ ، قمت : نعع قال : فاذىبي 
ذ لعبا مجخدا ، قال الحافع ابغ حجخ: فيو جػاز المعب في السدجج ، والمعب بالحخاب لي

بل فيو تجريب الذجعان عمى مػاقع الحخوب االستعجاد لمعجو ، قال السيمب : السدجج 
مػضػع ألمخ جساعة السدمسيغ ، فسا كان مغ االعسال يجسع مشفعة الجيغ واىمو جاز 

 . (ٙٗٔ)فيو
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وعغ ابي ىخيخة رضي هللا عشو قال : بيشسا الحبذة يمعب عشج الشبي صمى هللا عميو وسمع  
دعيع يا حخابيع دخل عسخ رضى هللا عشو فأىػى الى الحرى فحربيع بيا فقال : ب

 .(ٚٗٔ)عسخ
وىشا قال رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع يػمئح : لتعمع ييػد ان في ديششا فدحة اني 

 .(ٛٗٔ)ارسمت بحشيفية سسحة 
 .دامشذػ فيحه االحاديث تجل عمى جػاز المعب الحي ييجف الى  مشفعة ديشية ويحقق ىجفا  
اال ان ابغ التيغ حكى عغ ابي الحدغ المخسي : ان المعب بالحخاب في السدجج مشدػخ  

بالقخان والدشة ، اما القخان فقػلو تعالى )) في بيػت اذن هللا ان تخفع ويحكخ فييا اسسو(( 
وأما الدشة ، فحجيث : جشبػا مداججكع صبيانكع ومجانيشكع ، واجيب : بان الحجيث 

ال في اآلية ترخيح بسا أدعاه ، وال عخف التاريخ فيثبت الشدخ ، ضعيف وليذ فيو و 
وحكى بعس السالكية عغ مالظ ، ان لعبيع كان خارج السدجج ، وكانت عائذة في 

 .(ٜٗٔ)السدجج وىحا ال يثبت عغ مالظ ، فانو خالف ما صخح بو في شخق ىحا الحجيث 
رياضيا تسارس فيو االلعاب  إال انو ال يفيع مغ الجػاز اتخاذ السدجج ممعبا او ناديا

السختمفة ككخة القجم والجخي ونحػىسا ، انسا االلعاب اليادئة واليادفة والتي ليذ فييا 
أمتيان لمسدجج ، واالفزل ان تكػن ىحه االلعاب خارج السرمى اي تكػن في غخف 

 وساحات السدجج وباحاتو .
 امتيانو وهللا أعمع .فالخاجح ىػ الجػاز مع مخاعاة حخمة السدجج ونطافتو وعجم 

 
 الرالة عمى السيت في السدجج

اختمف الفقياء في حكع ادخال السيت الى السدجج والرالة عميو الى محاىب: السحىب  
 االول:

وصخح   (ٓ٘ٔ)تكخه الرالة عمى السيت في السدجج وىحا ما ذىب اليو الحشفية والسالكية 
 .(ٔ٘ٔ)بعس الحشفية الى ان الكخاىة ، كخاىة تحخيع 

السحىب الثاني : جػاز الرالة عمى السيت في السدجج وىحا ما ذىب اليو احسج ورواية  
 .(ٕ٘ٔ)عغ ابي يػسف 
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السحىب الثالث : يشجب الرالة عمى السيت في السدجج أن أمغ تمػيثو وىحا ما ذىب اليو 
 .(ٖ٘ٔ)الذافعية والطاىخية 
 االدلة ومشاقذتيا : 

 ي :إستجل اصحاب السحىب االول بالحجيث االت 
عغ ابغ ابي ذئب عغ صالح مػلى التػأمة عغ ابي ىخيخة رضي هللا عشو ان الشبي صمى  

واجيب : بان  (ٗ٘ٔ)هللا عميو وسمع قال : مغ صمى عمى جشازة في السدجج فال شيء لو .
ىحا الحجيث ال يرح ، الن صالح مختمف في عجالتو وكان مالظ يجِخحو . وقال ابغ حبان 

اء تذبو السػضػعات ، وقال الشػوي عشو : انو ضعيف ال يرح : تغَيخ فرار يأتي بأشي
 .(٘٘ٔ)االحتجاج بو ، وقال احسج بغ حشبل : انو ضعيف ، وقال الديمعي : صالح ضعيف 

وقيل : ان الحي في الشدخ السذيػرة السحققة السدسػعة مغ سشغ ابي داود )مغ صمى 
 . (ٙ٘ٔ)يع عمى جشازة في السدجج فال شيء عميو ( وعمى ىحا فال حجة ل

وقيل الحجيث محسػل عمى نقز االجخ في حق مغ صمى في السدجج ورجع ولع يذيعيا 
 .(ٚ٘ٔ)الى السقبخة 

 اما ادلة السحىبيغ الثاني والثالث فيي : 
ـ عغ ابي سمسة بغ عبج الخحسغ رضي هللا عشو عغ عائذة رضي هللا عشيا : لسا تػفي ٔ 

بو الى السدجج حتى أصمي عميو ،  سعج بغ ابي وقاص رضي هللا عشو قالت : أدخمػا
فُأنكخ ذلظ عمييا ، فقالت وهللا لقج صمى رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع عمى ابشي بيزاء 
في السدجج سييل وأخيو ، قال مدمع : سييل بغ دعج وىػ ابغ البيزاء اميا 

 . (ٛ٘ٔ)بيزاء
يزاء في وفي رواية : ما صمى رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع عمى سييل ابغ الب

 .(ٜ٘ٔ)السدجج 
وروى ابغ ابي شيبة ان عسخ رضي هللا عشو صمى عمى أبي بكخ الرجيق رضي هللا عشو 
في السدجج وان صييبا صمى عمى عسخ رضى هللا عشو في السدجج ووضعت الجشازة تجاه 

 .(ٔٙٔ). وعغ ابغ عسخ رضي هللا عشو قال صمي عمى عسخ في السدجج (ٓٙٔ)السشبخ 
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وعغ ىذام بغ عخوة عغ ابيو رضي هللا عشيسا : انو راى الشاس يخخجػن مغ السدجج 
ليرمػا عمى جشازة فقال : ما يرشع ىؤالء ، ما صمي عمى ابي بكخ الرجيق اال في 

 .(ٕٙٔ)السدجج 
فيحه اسانيج في غاية الرحة ، وىػ فعل رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع وازواجو  

 .واصحابو ، فال يرح خالفو 
فالخاجح ىػ جػاز الرالة عمى السيت في السدجج مع الحفاظ عمى تمػيث السدجج مسا قج  

 يخخج مغ السيت ، وهللا أعمع
 شمب العمع في السدجج  

شمب العمع مغ اجل العبادات وافزل القخبات ، واىمو في السشارات العالية ، قال تعالى 
وحمق العمع مغ انفع الػسائل  (ٖٙٔ)درجات ()يخفع هللا الحيغ امشػا مشكع والحيغ اوتػا العمع 

الجالبة لمعمع ، وقج ورد الفزل بحلظ بحجيث أبي ىخيخة رضي هللا عشو ) ما اجتسع قػم في 
بيت مغ بيػت هللا تعالى يتمػن كتاب هللا ويتجارسػنو بيشيع إال ندلت عمييع الدكيشة 

 ا(ٗٙٔ)وغذيتيع الخحسة وحفتيع السالئكة وذكخىع هللا فيسغ عشجه (
ُ عميو وسمََّع َوَنْحُغ في   وعغ عكبة بغ عامخ رضي هللا عشو َخَخَج َرسػُل هللِا َصمَّى َّللاَّ

ِة، َفقاَل: َأيُُّكْع ُيِحبُّ َأْن َيْغُجَو ُكلَّ َيػٍم إلى ُبْصَحاَن، َأْو إلى الَعِقيِق، َفَيْأِتَي مشو بَشاَقَتْيغِ  فَّ  الرُّ
ْصِع َرِحٍع؟ َفُقْمَشا: يا َرسػَل هللِا، ُنِحبُّ ذلَظ، قاَل: َأفال َيْغُجو َكْػَماَوْيِغ في غيِخ إْثٍع، َواَل قَ 

َأَحُجُكْع إلى الَسْدِجِج َفَيْعَمُع، َأْو َيْقَخُأ آَيَتْيِغ ِمغ ِكَتاِب هللِا َعدَّ َوَجلَّ، َخْيٌخ لو ِمغ َناَقَتْيِغ، 
 .(٘ٙٔ)َأْرَبٍع، َوِمْغ َأْعَجاِدِىغَّ ِمَغ اإلِبِل َوَثاَلٌث َخْيٌخ لو ِمغ َثاَلٍث، َوَأْرَبٌع َخْيٌخ لو ِمغ 

وفي ىحا دليل عمى استحباب اتيان السداجج لصمب العمع فييا ، حيث البخكة وتحكخ عطسة 
 السكان وقجسيتو ، حيث ىػ في ضيافة الخحسغ جل في عاله 

ا واخخج مالظ عغ سسي مػلى ابي بكخ، أن أبا بكخ بغ عبج الخحسغ كان يقػل : )مغ غج 
أو راح الى السدجج ال يخيج غيخه ليتعمع خيخا او ليعمسو ثع رجع الى بيتو كان كالسجاىج في 

 (ٙٙٔ)سبيل هللا ، رجع غانسا ( 
وفي ىحا دليل عمى جػاز شمب العمع في السدجج وخاصة العمػم الذخعية التي بيا معخفو 

يػية فيشبغي لصالبيا ان الحالل مغ الحخام وبيا يتقخب بو السدمع الى ربو ، اما العمػم الجن
 يبتغي بيا وجو هللا وخجمة العباد والبالد كي يكػن شمبو لمعمع نافعا لو وإلمتو .
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واذا اجاز شمب العمع الجيشي والجنيػي في السدجج فيشبغي السحافطة عمى السدجج مغ  
الدكيشة واليجوء وعجم العبث بسحتػياتو ومخاعاة نطافتو وحخمتو ، وكحا يجب استئحان 

لقائسيغ عميو في دخػلو او السبيت فيو او استخجام ادواتو بالحج السصمػب مع السحافطة ا
 عمى اداء صالة الجساعة فيو ، وهللا اعمع
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 الخاتسة                                        
 بعج تػفيق هللا وتيديخه واتسام البحث ، يسكششي ان اجسل ما تػصمت اليو في بحثي ىحا :

اوال: بشاء السداجج فػق العسارات والسرانع او تحتيا امخ تجعػ اليو الحاجة وىػ راجع  
 الى قػاعج السرالح والسفاسج .

فع الرػت وانذاد الزالة ونحػ ذلظ مغ االغخاض الجنيػية امخ محطػر ثانيا : المغط ور  
 شخعا .

 ثالثا : ال يجػز امتيان حخمة السدجج باتخاذه مرشعا او معسال او متجخا .
 رابعا : يجػز الشػم في السدجج لسدافخ او مزصخ عمى أن ال يتخحه عادة . 
 خامدا : ال يجػز اتخاذ السدجج شخيقا عمى سبيل العادة . 
سادسا : استخجام مكبخات صػت السدجج لسرمحة خاصة مشيي عشو ، وجاز لسا فيو  

 اسعاف لسزصخ او محتاج او امخ فيو نفع عام .
سابعا : عجم جػاز استخجام ماء السدجج وكيخبائو لسرمحة خاصة دون اذن مدبق مغ  

 السدؤول عشو .  متػلي السدجج او
 ثامشا : االصل في محتػيات السدجج واشياءه الػقف .

 تاسعا : جػاز االكل والذخب في السدجج بزػابط محجدة .
 عاشخا : جػاز عقج الشكاح في السدجج لحرػل بخكة السكان .

إحجى عذخ :االصل في غخس االشجار في السدجج السشع ، وإن وجج فتؤكل ثسختو مقابل  
 ى مرالح السدجج ، وفي صػرة اخخى يجػز االكل بغيخ عػض عػض يرخف عم

الثاني عذخ : جػاز االنذاد والسجح في السدجج مسا اشتسل عمى حكع ومػاعع و دعػة 
 لمخيخ والرالح بذخوط وضػابط .

  الثالث عذخ : جػاز الخياضة وااللعاب مع مخاعاة حخمة السدجج ونطافتو وبحجود الحاجة
 رالة عمى السيت في السدجج إن أمغ تمػيثو .الخابع عذخ : جػاز ال

 الخامذ عذخ : شمب العمع الجيشي والجنيػي في السدجج امخ مذخوع وبزػابصو .
اسال هللا تعالى ان يجعل عسمي خالرا لػجيو وان يغفخ لشا زلمشا ، وصمى هللا عمى سيجنا 

 دمحم وعمى الو وصحبو اجسعيغ .
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اليػامر
                                                           

(ٔ)
، وحاشٌة  5ٓ٘/ٙ، والمجموع  ٖٓٓ/ٔ، والمدونة  ٖٖٔ/ٕ، وابن عابدٌن  ٗٙ/ٌ٘نظر فتح المدٌر  

، واعالم  ٖٗٓ/ٕٔ، ومجموع الفتاوى  ٘٘ٔ/ٖٔ، وفتح الباري  9ٖٔ/٘، والفروع  ٕٗ٘/ٔالدسولً 
 . ٖٔ/ٖالمولعٌن

(ٕ)
 . 9ٖٔ/ٌ٘نظر الفروع  

(ٖ)
  ٘ٙٗ/ٔ، وحاشٌة الدسولً  ٕٖٔ/ًٔ ، والفواكه الدوان ٘ٓ٘/ٙ، والمجموع  ٖٙٔ/ ٌٖنظر المبسوط  

(ٗ)
 . 55٘/ٌٖنظر البٌان فً مذهب االمام الشافعً  

(٘)
 .  ٕٔٗ/ٔ عابدٌن ابن ةوحاشٌ ٖٙ/٘ المدٌر فتح ٌنظر 

(ٙ)
 .  5ٓٙ/٘ لدامة البن والمغنً 5ٖٗ/ٕ المناع كشاف ٌنظر 

(5)
   ٖٙ/٘المدٌر فتح ٌنظر 

(5)
   5ٗ5/ٔاالنهر مجمع ٌنظر 

(9)
   ٕٔٓ/ 5ٖ الكوٌتٌة الفمهٌة الموسوعة ٌنظر 

(ٔٓ)
 5ٗ5/ٔاالنهر مجمع ٌنظر 

(ٔٔ)
   59ٔ/ٖالطالبٌن ةاعان 

(ٕٔ)
 . 5ٕٗ/ٗالمحلى  ٌنظر 

(ٖٔ)
 . ٕٔٗ/ٔ عابدٌن ابن ةحاشٌ وٌنظر 5ٗ5/ٔاالنهر مجمع ٌنظر 

(ٔٗ)
    ٖٙٗ/ٖٔ خٌرةذوال 5ٗ/5خلٌل مختصر شرح الجلٌل منح ٌنظر 

(ٔ٘)
   ٕٔٙ/ٔ الحنبلً الفمه فً الحاوي وٌنظر ٖٙٔ/ٔالمستوعب ٌنظر 

(ٔٙ)
   ٖٕٓ/ٕ االكلٌل جواهر ٌنظر 

(ٔ5)
   5ٔٙ/5 واالكلٌل التاج وٌنظر ٖٙٗ/ٖٔ للمرافً خٌرةذال 

(ٔ5)
   55ٕ/ٔ المدونة اختصار فً التهذٌب 

(ٔ9)
   5ٕٓ/ٙ البرهانً المحٌط 

(ٕٓ)
   5ٖ٘/ٗ المختار الدر 

(ٕٔ)
 . ٕٔٗ/٘ الجلٌل مواهب و 9ٔ/ٗ الدسولً حاشٌة ٌنظر 

(ٕٕ)
 . 5ٔسورة الجن  

(ٕٖ)
   5ٖ٘/ٗ عابدٌن ابن ةحاشٌ 

(ٕٗ)
   ٕٓ/5خلٌل مختصر وشرح،  59ٗ /5 الجلٌل منح ٌنظر 

(ٕ٘)
 .  5ٓٔ/ٔالكبرى المدونة 

(ٕٙ)
 .  ٕٓٔ/9 المصرٌة اإلفتاء دار فتاوى ٌنظر 

(ٕ5)
 ٖٖٓ/ٖ الحمائك وتبٌن ، ٕٔ/ٖ والهداٌة ، 9ٗ/ٕٔ المبسوط ٌنظر 

(ٕ5)
 .  5ٔٔ/ٕ الصنائع بدائع ٌنظر 

(ٕ9)
 5/9ٓ الجلٌل ومنح ،5ٔٗٙ الجلٌل مواهب ٌنظر 

(ٖٓ)
 الطالبٌن ةواعان ، ٕٖٗ/ٕ الخطٌب شرح على الحبٌب ةتحف و ،ٕٕٔ/ٕ البجٌرمً ةحاشٌ ٌنظر  

ٕ/ٔٔٓ  . 
(ٖٔ)

 .  95ٖ/5 الفروع وتصحٌح الفروع ٌنظر 
(ٖٕ)

 .  ٗٔ/ٙ الجلٌل مواهب ٌنظر 
(ٖٖ)

 .  5ٕ٘/5 المحلً ٌنظر 
(ٖٗ)

 .  9ٗ/ٖ النهى اولً مطالب ٌنظر 
(ٖ٘)

 .  5ٔٗ/ٕالبجٌرمً ةوحاشٌ 5ٖٔ/ٖالحبٌب ةتحف ٌنظر 
(ٖٙ)

 حالجر،  صحٌح واسناده به واحتج 59ٔ /٘ المحلى فً حزم ابن و ٕٖٙ/ٗالرزاق عبد اخرجه 
 .  9ٕٖ/ٙوالتعدٌل

(ٖ5)
 .5/9ٓالجلٌل منح ٌنظر 

(ٖ5)
 ٖٙسورة النور  

(ٖ9)
 .   حسن حدٌث عنه لال ،9ٖٔ/ٕ ،والترمذئ٘ٙ/ٔ احمد رواه 
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(ٗٓ)

 الحاكم وصححه ،ٖٓٙ/ٖغرٌب  حسن الترمذي ولال (ٓٓٓٔ)  والنسائً،  ٕٖٔٔ الترمذي اخرجه 
 .  ٙ٘/ٕالذهبً ووافمه

(ٗٔ)
 صحٌح هو شاكر احمد ولال ، 5ٕٕ وحسنه والترمذي ، 59ٓٔ داود وابو،  59ٔ/ٕ احمد اخرجه 
   . 99ٔٙ السند

(ٕٗ)
 وهو كثٌر بن العالء فٌه الهٌثمً ولال 9ٗ٘/ٔالباري فتح ضعٌف، الحدٌث حجر ابن الحافظ لال 

 . ٕٙ/ٕالزوائد مجمع ضعٌف،
(ٖٗ)

  .5ٓٗ  البخاري أخرجه 
(ٗٗ)

   .5ٙ٘  مسلم اخرجه 
(ٗ٘)

 5ٖٕ/ٖ مالن موطأ شرح فً المسالن ٌنظر 
(ٗٙ)

   ٕٖٔ/٘ الهندٌة الفتاوى 
(ٗ5)

 .  ٖٔٔ/ٔالموطأ شرح المنتمى ٌنظر 
(ٗ5)

 .  5ٙٔ/ٕالمجموع 
(ٗ9)

 .  ٓٓٗ/5 الفروع وتصحٌح الفروع ٌنظر 
(٘ٓ)

   ٖٙ النور سوره 
(٘ٔ)

   . 9ٙ٘ مسلم صحٌح 
(ٕ٘)

    . 5ٕ٘ مسلم صحٌح 
(ٖ٘)

 االسالمً والفمه ،5ٖٔ/ٕوالمجموع ،9ٗٗ/ٕالمختار والدر ،ٕٖ٘/ٔ الحمائك تبٌن ٌنظر 
 .  5ٗ٘/ٔوادلته

(٘ٗ)
 ٖٔٔ/ٔ المرام بلوغ شرح التمام والبدر ،ٗٙ/ٙمسلم صحٌح شرح الوهاج الكوكب ٌنظر 

(٘٘)
 .  ٕٔٗ/ٗالمحلى ٌنظر 

(٘ٙ)
 .  ٕٓٓ/ٔ االزهار شرح ٌنظر 

(٘5)
 والبدر  ،9ٙ/ٔتانًسالسج داود ابً رواٌة احمد االمام مسائل و ،9ٖ/ٕالرائك البحر ٌنظر 
 .  ٖٔٔ/ٔالتمام

(٘5)
     5ٕٖٓ البخاري صحٌح 

(٘9)
 .  ٖ٘٘/ٔالباري فتح 

(ٙٓ)
  . المسجد فً الرجال نوم باب،   ٔٗٗ البخاري صحٌح 

(ٙٔ)
 .  ٓٗٗ البخاري صحٌح 

(ٕٙ)
 .  95ٗٔ/٘المنن انوار شروق ٌنظر 

(ٖٙ)
 .5ٖٔ/٘ واالختالف واالجماع السنن فً االوسط 

(ٙٗ)
 سورة النور  

(ٙ٘)
 . ٘ٗٗ البخاري صحٌح 

(ٙٙ)
   95ٗٔ/٘ المنن انوار شروق ٌنظر 

(ٙ5)
   ٗٙ/ٙمسلم صحٌح شرح الوهاج الكوكب 

(ٙ5)
 . 5ٖٔ/ ٘واالختالف واالجماع السنن فً االوسط 

(ٙ9)
 ،ٖٕ٘/ٔ السالن ارشاد شرح المدارن واسهل ،55ٖ/ٗالمختار والدر ،ٕٙٓ/ٙ البرهانً المحٌط ٌنظر 
 .ٕ٘ٗ/ ٔواالنصاف 9ٕٔ/ٔ المحتاج ونهاٌة ،5ٕ٘/ ٔة االربع المذاهب على الفمه

(5ٓ)
 .ٕٖٔ/٘ الهندٌة الفتاوى ٌنظر 

(5ٔ)
 .ٖٖٔ/ٖ الحمائك تبٌن 

(5ٕ)
 .ٖٔٗ/ٔ خلٌل مختصر شرح الجلٌل منح ٌنظر 

(5ٖ)
 .9ٕٔ/ٔ المحتاج ةنهاٌ 

(5ٗ)
 .5ٕ٘/ٕ  النهى اولً مطالب 

(5٘)
 .5ٕ٘/ٕ الفتاوى مجموع 

(5ٙ)
  ٖٗ النساء سورة

(55)
 .  9ٖٕص المساجد باحكام الساجد اعالم وٌنظر 59ٔ/ٕ للنووي المجموع 
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(55)

 والترهٌب الترغٌب هرٌرة  أبً على ولفه رجح الدارلطنً ان وذكر جٌد باسناد داود ابو رواه 
ٔ/ٕ59. 
(59)

 .ٕٓٓ/ٕ الباري وفٌض 5ٕٙ/ٖ داود ابً سنن شرح وٌنظر 5ٙ/ٗ العذب المنهل 
(5ٓ)

 ه .تخرٌج سنن 
(5ٔ)

 5٘/ٖ واالكلٌل جالتا 
(5ٕ)

 ٕٙ/5ٔللشنمٌطً الترمذي شرح ٌنظر 
(5ٖ)

 .ٕٓٔ/ٖٙالزٌن ةنهاٌ 
(5ٗ)

 .  5ٖٓ/ٓٔ ةنعفا الدٌن حسام ٌسألونن فتاوى ٌنظر 
(5٘)

 . ٖٖٓٓ ماجة ابن وسنن ، 5٘ٙٔ  حبان بن صحٌح 
(5ٙ)

 .ٖٔ/ٕ الزوائد مجمع حدٌثه ٌكتب: معٌن ابن ولال والنسائً البخاري ضعفه نافع بن عبدهللا فٌه 
(55)

 .ٖٔ/ٕ الزوائد مجمع. ثمات ورجاله احمد رواه 
(55)

 . 5ٗٔ/ٕالمجموع  
(59)

 . ٕٖ/ٔ المسجد فً والممنوع والمشروع ،9ٕٖص الساجد اعالم ٌنظر 
(9ٓ)

 . 59ٔ/ٖ المدٌر فتح ٌنظر 
(9ٔ)

 .5ٖٕ/ٖ الطالبٌن إعانة ٌنظر 
(9ٕ)

 ٖٕٗ/ٙ المربع ٌنظرالروض 
(9ٖ)

 .5ٔ/ٕٖ  الفتاوى مجموع ٌنظر 
(9ٗ)

 ٕٙٔ/ٖ المولعٌن اعالم ٌنظر 
(9٘)

 5ٓٗ/ٖ الجلٌل مواهب ٌنظر
(9ٙ)

 .5ٖٔ/ٔ األنهر مجمع وٌنظر ،5ٙ/ٖ الرائك البحر 
(95)

 وفتح ،5ٕٙ/ٕ المتناهٌة والعلل ،ٖٕٖ/٘ المتمٌن السادة ،واتحاف55ٔ/ٗ وذيحاال تحفة ٌنظر 
 .ٕٕٙ/9الباري

(95)
 . 5ٗٔٗ البخاري صحٌح 

(99)
 .ٔٙٙ/ٔ المختار والدر ،9ٖٕ/ٙ المدٌر فتح شرح ٌنظر 

(ٔٓٓ)
 .ٖٙٔ/ٗ السالن بلغة ومعه الصغٌر الشرح ٌنظر 

(ٔٓٔ)
 5ٕٔ/ٖ الطالبٌن واعانة ،ٗٔٗ/ٖ الحبٌب وتحفة ،9ٖٗ/٘ المحتاج نهاٌة ٌنظر 

(ٕٔٓ)
 ٖٗٙ/٘ المغنً ٌنظر 

(ٖٔٓ)
 ٔٙٙ /ٔالمختار الدر 

(ٔٓٗ)
 نفسه المصدر 

(ٔٓ٘)
 .ٖٙٔ/ٗ الصغٌر الشرح ٌنظر 

(ٔٓٙ)
 . 5٘ٔ/ٕ المجموع 

(ٔٓ5)
 .ٖٗٙ/٘ المغنً 

(ٔٓ5)
،  59ٔ/٘، والمبدع فً شرح الممنع  ٖٓٔ/ ٖ ، وحاشٌة البجٌرمً 5ٖٔ/ٌٖنظر اعانة الطالبٌن  

 . 9ٗٗ/ٙواالسئلة واالجوبة الفمهٌة نبن عبد المحسن السلمان 
(ٔٓ9)

 لسان العرب مادة )ضل( ، والماموس المحٌط مادة )ضل(  
(ٔٔٓ)

 . 5ٓ٘/ٕٔالبحر المحٌط الثجاج شرح صحٌح مسلم  
(ٔٔٔ)

 . 9ٖٙ/ٕالبدر التمام  
(ٕٔٔ)

 . ٘ٓٙ/ٔوفتح ذي الجالل واالكرام ،  5/5ٌٕنظر شرح مختصر خلٌل  
(ٖٔٔ)

 . ٙٙٔ/ ٌٕنظر نٌل االوطار  
(ٔٔٗ)

 . 5ٙ٘صحٌح مسلم  
(ٔٔ٘)

، ومسند أبً داوود وهو  9ٖٗ/ٕاسناده صحٌح على شرط مسلم ، شعٌب االرناؤوط ، مسند أحمد  
 . 5ٕٔ/ٔحدٌث صحٌح 

(ٔٔٙ)
 للسنن الصحٌح والجامع ، 9ٓٗ/ٔ االرناؤوط شعٌب لال كما صحٌح حدٌث وهو ماجة ابن سنن 

 . 9/ٗ والترهٌب الترغٌب شرح وٌنظر ، 9ٕٖ/  5ٕ والمسانٌد
(ٔٔ5)

 ٕٗٓ/ ٔٔ االثٌر البن االصول جامع ، حسن واسناده ، ٕٕٖ والترمذي ، 59ٓٔ داود ابو رواه 



 ........................................................................ من أحكام االنتفاع من المسجد وتوابعه مسائل    

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
                                                                                                ٙٓ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                              
                                                                                                    ٗ 
 جمادي األول                                                                                                              

هـٔٗٗٔ                                                                                                                

  
                                                                                                                    ٖٓ 

                                                                                                  كانون األول                                                                                                               
 م9ٕٔٓ                                                                                                                

 433                                                     مجلة كلية العلوم االسالمية                         

 
 

                                                                                                                                                                      
(ٔٔ5)

 . 9ٔٗ/ٕ 5959 شٌبه ابً ابن مصنف 
(ٔٔ9)

 5ٕٖٔ الرزاق عبد ومصنف ، 599ٖ السابك المصدر
(ٕٔٓ)

 5ٗ/ ٕ النسائً على السندي حاشٌة وٌنظر،   ٕٔٓ/ٖ داود ابً سنن حل فً المجهود بذل ٌنظر 
(ٕٔٔ)

 حنٌفة ابو واجازه ، العلماء من وجماعة مالن لاله وغٌره بالعلم المسجد فً الصوت رفع وكراهة 
 النه الناس الٌه ٌحتاج مما ذلن وغٌر والخصومة بالعلم الصوت رفع:  مالن اصحاب من مسلم بن ودمحم

 . ٕٗٔ/ 5الوهاج والكوكب ، 95ٖ/ٕ المرام بلوغ شرح التمام البدر ٌنظر. منه لهم والبد مجمعهم
(ٕٕٔ)

 . ٖٓٔ/ٓٔ الكبرى السنن فً والبٌهمً ، ٕٗٗ/ٕ مالن لالمام الموطأ 
(ٕٖٔ)

  ٖٕٖ/ٔ الشذي والعرف ، ٗٗٗ/ٙ الصالحٌن رٌاض شرح وٌنظر ، ٘ٓٙ/ٔ واالكرام الجالل ذي فتح 
(ٕٔٗ)

 . ٙ/ٔٔ المستمنع زاد شرح ٌنظر 
(ٕٔ٘)

 . ٕسورة المائدة  
(ٕٔٙ)

 ، ٗٗ/ٕٔ والمغنً ، الكبٌر والحاوي ، ٖٕٙ/ٔ  االحبار وبستان.  ٓٙٙ/ٔ المختار الدر ٌنظر 
 . ٖٕٙ/ٔ االحبار وبستان ، 5ٙٔ/ٖ والمحلً

(ٕٔ5)
 . 9ٓٗ/ٙٔ االفكار ونخب ، 9ٕٔ/ٗالماري عمدة ٌنظر 

(ٕٔ5)
 االصول جامع ، حسن حدٌث وهو 5ٗ9 ماجة وابن ، ٗٗٔٗ والبٌهمً ، 5ٔ٘ النسائً رواه 
 . ٔٙٔ/ٔ المصابٌح ومشكاة  ، ٕٗٓ/ٔٔ

(ٕٔ9)
 . 5ٕٓ٘ البخاري صحٌح 

(ٖٔٓ)
 . ٖٖ/ 9العمبى ذخٌرة 

(ٖٔٔ)
 . ٕٗٗ البخاري صحٌح 

(ٖٕٔ)
 . ٔٙٔ/ٖ والمحلً ، ٕٓٔ/ٕ بطال البن البخاري صحٌح شرح ٌنظر 

(ٖٖٔ)
 . ٗ٘٘/ٙ الباري وفتح ، 5ٗ/ٙٔ مسلم على النووي شرح وٌنظر  ، ٖٔٔ/ٗ الصحٌحٌن بٌن الجمع 

(ٖٔٗ)
 . 5ٔٗ/5ٔ الكبٌر الحاوي 

(ٖٔ٘)
 .صحٌح حسن حدٌث ولال ، ٓٗٔ/٘ الترمذي سنن ، 9ٔ/٘ احمد مسند 

(ٖٔٙ)
 . 5ٓٔ/ٖ الحاج البن المدخل ٌنظر 

(ٖٔ5)
 . 9ٓ9 البخاري صحٌح 

(ٖٔ5)
 . ٕٗٗ/ٕ الباري فتح ٌنظر 

(ٖٔ9)
 . 5ٗٔ/ٕ االوطار نٌل ٌنظر 

(ٔٗٓ)
 . 9ٔٔ/ٕٙ الكوٌتٌة الفمهٌة الموسوعة 

(ٔٗٔ)
 . 99ٕٕ البخاري صحٌح 

(ٕٔٗ)
 . ٓٙٙ/ٔ المختار الدر 

(ٖٔٗ)
 . 55ٔ/ٕ المجموع 

(ٔٗٗ)
 . ٗ٘ٗ البخاري صحٌح 

(ٔٗ٘)
 . ٕٔٗ/5 رجب البن الباري فتح 

(ٔٗٙ)
 . ٗٔٔ/ٗ البخاري صحٌح شرح فً الدراري الكواكب وٌنظر ، ٕٕٓ/ٗ الماري عمدة ٌنظر 

(ٔٗ5)
 . 59ٕ ومسلم ، له واللفظ ٗ٘ٗ البخاري ، علٌه متفك 

(ٔٗ5)
 . ٖٗ/ٕ التعلٌك تغلٌك ، حسن اسناد وهو ، ٙٔٗ/9 والمسانٌد للسنن الصحٌح الجامع 

(ٔٗ9)
 . 9ٗ٘/ٔ الباري فتح 

(ٔ٘ٓ)
 . 5ٕٕ/ٕ والمدخل ، ٔٔ٘/ٔ الجلٌل ومنح ، ٕٙٔ/ٔ الهندٌة والفتاوى ، ٖٙٗ/ٔ المدٌر فتح ٌنظر 

(ٔ٘ٔ)
 . ٕٕٓ/ٕ الرائك البحر ٌنظر 

(ٕٔ٘)
 . ٕٕٓ/ٕ الرائك والبحر ، ٕٙ٘/ٕ والفروع ، 5ٖٙ/ٕ المغنً ٌنظر 

(ٖٔ٘)
 . 9ٖٓ/ٖ والمحلى ، ٓٓٔ/ٖ الكبٌر والحاوي ، ٕٕٕ/5 االم ٌنظر 

(ٔ٘ٗ)
 . 5ٕٔٔ الكبرى البٌهمً سنن 

(ٔ٘٘)
 ، ٕٔٗ/ٔ المتناهٌة والعلل ، ٙٔٗ/ ٗ والتعدٌل والجرح ، ٖٔٔ/ٕ الرجال ومعرفة العلل ٌنظر 
 . 5ٕ٘/ٕ الراٌة ونصب

(ٔ٘ٙ)
 . ٔٔٔ/ٗ االوطار نٌل ٌنظر 

(ٔ٘5)
 . نفسه المصدر 
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(ٔ٘5)

 . 95ٖ مسلم صحٌح 
(ٔ٘9)

 . نفسه المصدر 
(ٔٙٓ)

 . ٕ٘/ٖٔ العشرة للكتب الجامع الموضوعً المسند ، ٔٓٔ/ٕ برواٌتٌن الموطأ 
(ٔٙٔ)

 . 9ٖٓ/ٗ االوطار نٌل 
(ٕٔٙ)

 . 9ٖٓ/ٖ المحلى 
(ٖٔٙ)

 . ٔٔسورة المجادلة  
(ٔٙٗ)

 . 99ٕٙ مسلم صحٌح
(ٔٙ٘)

 . 5ٖٓ مسلم صحٌح 
(ٔٙٙ)

 . ٘٘٘موطأ االمام مالن  
 

 المصادر                                          
:  بمرتضى الشهٌر الزبٌدي الحسٌنً بن دمحم بن دمحم:  الدٌن علوم إحٌاء بشرح المتمٌن السادة إتحاف ـٔ

 .م99ٗٔ هـ،ٗٔٗٔ:  بٌروت العربً، التارٌخ مؤسسة
 (هـٕٕٗٔ)  ت: السلمان الرحمن عبد بن دمحم بن العزٌز عبد:  الفمهٌة واالجوبة االسئلة ـ ٕ
:  الكشناوي حسن بن بكر أبً:  مالن األئمة إمام مذهب فً السالن إرشاد شرح المدارن أسهل ـٖ

 العصرٌة المكتبة
 دمحم السٌد ابن بكر أبً:  الدٌن بمهمات العٌن لرة لشرح المعٌن فتح ألفاظ حل على الطالبٌن إعانة ـٗ

 بٌروت:  الفكر دار: الدمٌاطً شطا
:  الرابعة ط:  المراغً الوفا ابو:  تحمٌك:  الزركشً هللا عبد أبو:  المساجد بأحكام الساجد إعالم ـ٘

 . االسالمٌة للشؤون االعلى المجلس:  99ٙٔ
:  بٌروت:  الجٌل دار:  هللا عبد أبو الزرعً أٌوب بكر أبً بن دمحم:  العالمٌن رب عن المولعٌن إعالم ـٙ

 سعد الرؤوف عبد طه: تحمٌك:  95ٖٔ
 هـٓٔٗٔ:  بٌروت:  المعرفة دار:  المكً المرشً المطلبً الشافعً إدرٌس بن دمحم أبوعبدهللا:  االم ـ5
 دار:  الحنبلً الدمشمً المرداوي الحسن أبو الدٌن عالء:  الخالف من الراجح معرفة فً ـاإلنصاف5

 . العربً التراث إحٌاء
:  تحمٌك:  النٌسابوري المنذر بن إبراهٌم بن دمحم بكر أبو:  واالختالف واالجماع السنن فً االوسط ـ9
 م 95٘ٔ هـ، ٘ٓٗٔ:  األولى ط: السعودٌة:  الرٌاض:  طٌبة دار:  حنٌف دمحم بن أحمد صغٌر حماد أبو
  المعرفة دار:  الحنفً نجٌم ابن الدٌن زٌن:  الدلائك كنز شرح الرائك البحر ـٓٔ
  موسى بن آدم بن علً بن دمحم:  الحجاج بن مسلم اإلمام صحٌح شرح فً الثجاج المحٌط البحر ـٔٔ

 (هـ ٖٙٗٔ - ٕٙٗٔ: ) األولى ط: الجوزي ابن دار:  الولوي
 دار:  الحنفً الكاسانً أحمد بن مسعود بن أبوبكر الدٌن عالء:  الشرائع ترتٌب فً الصنائع بدائع ـٕٔ

 . هـٙٓٗٔ ، ٔ ط:  العلمٌة الكتب
، سعٌد بن دمحم بن الحسٌن:  المرام بلوغ شرح التمام البدر ـٖٔ ًّ : المحمك:  بالَمغِربً المعروف الالع
 األولى ط: هجر دار:  الزبن هللا عبد بن علً
:  علٌه وعلك به اعتنً:  السهارنفوري أحمد خلٌل الشٌخ: داود أبً سنن حل فً المجهود بذل ـٗٔ

 الهند اإلسالمٌة، والدراسات للبحوث الندوي الحسن أبً الشٌخ مركز:  الندوي الدٌن تمً الدكتور األستاذ
  ٕٙٓٓ - هـ 5ٕٗٔ ، األولى ط:

 للنشر إشبٌلٌا دار:  النجدي الحرٌملً المبارن فٌصل:  األوطار نٌل مختصر االحبار بستان ـ٘ٔ
  م 995ٔ - هـ 9ٔٗٔ األولى، ط: الرٌاض: والتوزٌع

 دمحم لاسم: المحمك:  الشافعً الٌمنً العمرانً ٌحٌى الحسٌن أبو:  الشافعً االمام مذهب فً البٌان ـٙٔ
 م ٕٓٓٓ -هـ ٕٔٗٔ األولى، ط:  جدة:  المنهاج دار:  النوري
:  الفكر دار:  هللا عبد أبو العبدري الماسم أبً بن ٌوسف بن دمحم:  خلٌل لمختصر واالكلٌل التاج ـ5ٔ

 بٌروت: 95ٖٔ
ِ  وحاشٌة الدلائك  كنز شرح الحمائك تبٌٌن ـ5ٔ ًّ ْلبِ  ، الحنفً الزٌلعً الدٌن فخر علً بن عثمان ، الّشِ

 .هـ ٖٖٔٔ: ٔط الماهرة: بوالق:  األمٌرٌة الكبرى المطبعة
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 البجٌرمً عمر بن دمحم بن سلٌمان( : الخطٌب على البجٌرمً) الخطٌب شرح على الحبٌب تحفة ـ9ٔ

 األولى ط: م99ٙٔ- هـ5ٔٗٔ:  لبنان/ بٌروت:  العلمٌة الكتب دار:  الشافعً
 إبراهٌم:  تحمٌك المنذري، الموي عبد بن عبدالعظٌم ، الشرٌف الحدٌث من والترهٌب الترغٌب ـٕٓ

 ه،5ٔٗٔ ،  ٔط بٌروت ، العلمٌة الكتب دار ، الدٌن شمس
 العسمالنً حجر بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل أبو:  البخاري صحٌح على التعلٌك تغلٌك -ٕٔ

 األولى، ط: األردن،  بٌروت:  عمار دار:  اإلسالمً المكتب:  المزلً موسى الرحمن عبد سعٌد: المحمك
ٔٗٓ٘ 
 بن أحمد بن دمحم بن علً بن أحمد الفضل ،أبو الكبٌر الرافعً أحادٌث تخرٌج فً الحبٌر التلخٌص ـٕٕ
 هـٙٔٗٔ ، ٔط ، لرطبة مؤسسة ، العسمالنً حجر
: وتحمٌك دراسة:  المالكً المٌروانً، األزدي ، الماسم أبً بن خلف:  المدونة اختصار فً  التهذٌب ـٖٕ

 - هـ ٖٕٗٔ األولى، ط: دبً:  التراث وإحٌاء اإلسالمٌة للدراسات البحوث دار:  األمٌن دمحم الدكتور
 م ٕٕٓٓ
 ابن الجزري الشٌبانً دمحم بن المبارن السعادات أبو الدٌن مجد:  الرسول أحادٌث فً االصول جامع ـٕٗ
 م 9ٙ9ٔ ، هـ 59ٖٔ: العلمٌة الكتب دار:  األولى ط : األرنؤوط المادر عبد:  تحمٌك األثٌر
 ٕٗٔٓ:  الجبار عبد صهٌب:  والمسانٌد للسنن الصحٌح الجامع ـٕ٘
 المغٌرة بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن دمحم(  البخاري صحٌح....) المختصر الصحٌح المسند الجامع ـٕٙ

  5ٓٗٔ:  األولى ط:  الماهرة:  الشعب دار:  البخاري
:  العربً التراث إحٌاء دار  تحمٌك:  التمٌمً الرازي حاتم أبً بن الرحمن عبد:  والتعدٌل الجرح ـ5ٕ

 . 9ٕ٘ٔ:  بٌروت
 دمحم بن حمد:  به اعتنى:  اإلشبٌلً الرحمن عبد بن الحك عبد دمحم أبو الصحٌحٌن بٌن الجمع ـ5ٕ

  هـ 9ٔٗٔ ، األولى ط: الرٌاض والتوزٌع، للنشر المحمك دار:  الغماس
 االولى ط:  العلمٌة الكتب دار:  المالكً العبدري ٌوسف بن دمحم:  خلٌل مختصر شرح االكلٌل جواهر ـ9ٕ

ٔ99ٗ . 
ًّ  عمر بن دمحم بن سلٌمان:  الخطٌب على البجٌرمً حاشٌة ـٖٓ ٌَْرِم :  الفكر دار:  الشافعً المصري البَُج

 م99٘ٔ - هـ٘ٔٗٔ
  بٌروت ، الفكر دار ، علٌش دمحم تحمٌك ، الدسولً عرفه دمحم ، الكبٌر الشرح على الدسولً حاشٌة ـٖٔ
 . بٌروت:  الجٌل دار:  السندي الهادي عبد بن دمحم:  ماجة ابن سنن على السندي حاشٌة ـٕٖ
 حبٌب بن دمحم بن علً:  المزنً مختصر شرح وهو الشافعً اإلمام مذهب فمه فً الكبٌر الحاوي ـٖٖ

 دار:  الموجود عبد أحمد عادل الشٌخ - معوض دمحم علً الشٌخ تحمٌك:  الشافعً البصري الماوردي
 لبنان - بٌروت:  م 999ٔ- هـ 9ٔٗٔ:  العلمٌة الكتب
  هـٕٔٗٔ ، ٕط ، بٌروت ، الفكر دار ، الحنفً عابدٌن بن أمٌن دمحم:  المختار الدر على المحتار رد ـٖٗ
:  بالمرافً الشهٌر المالكً الرحمن عبد بن إدرٌس بن أحمد الدٌن شهاب العباس أبو  الذخٌرة -ٖ٘

 م 99ٗٔ األولى، ط: بٌروت:  اإلسالمً الغرب دار:  المحمك
  مؤسسة: المؤٌد دار:  الحنبلى البهوتى ٌونس بن منصور:  المستمنع زاد شرح المربع الروض ـٖٙ

 الرسالة
 ، الفكر دار ، عبدالبالً فؤاد دمحم:  تحمٌك ، المزوٌنً ٌزٌد بن دمحم عبدهللا أبو ، ماجة ابن سنن ـ5ٖ

 . بٌروت
ِجْستانً األزدي إسحاق بن األشعث بن سلٌمان ، داوود أبً سنن ـ5ٖ  الدٌن محًٌ دمحم:  تحمٌك ، الّسِ
 . بٌروت ، صٌدا ، العصرٌة المكتبة ، الحمٌد عبد
:  تحمٌك ، البٌهمً علً بن الحسٌن بن أحمد أبوبكر ، النمً الجوهر ذٌله وفً الكبرى السنن ـ9ٖ

 . هـ ٖٗٗٔ ، ٔط ، الهند ، النظامٌة المعارف دائرة مجلس
 المحمك:  النسائً شعٌب بن أحمد الرحمن عبد أبو:  السندي وحاشٌة السٌوطً شرح النسائً سنن ـٓٗ
 هـٕٓٗٔ الخامسة ط: ببٌروت:  المعرفة دار:  التراث تحمٌك مكتب: 
   الزٌدي المرتضى الماسم أبً بن مفتاح ابن:  المدرار الغٌث من المنتزع االزهار شرح ـٔٗ
 الشنمٌطً المختار دمحم الشٌخ:  الترمذي شرح ـٕٗ
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 ٕٙٗٔ ط:  الرٌاض للنشر، الوطن دار:  العثٌمٌن دمحم بن صالح بن دمحم:  الصالحٌن رٌاض شرح ـٖٗ
 هـ
 الشبكة مولع بتفرٌغها لام صوتٌة دروس:  الشنمٌطً المختار دمحم بن دمحم:  المستمنع زاد شرح ـٗٗ

 http://www.islamweb.net:    اإلسالمٌة

: تحمٌك:  الشافعً الرملً الممدسً رسالن بن العباس أبو الدٌن شهاب:  داوود أبً سنن شرح ـ٘ٗ
 ط: العربٌة مصر جمهورٌة:  الفٌوم:  العلمً للبحث الفالح دار:  الرباط خالد بإشراف الباحثٌن من عدد

  م ٕٙٔٓ - هـ 5ٖٗٔ األولى،
َمامِ  ِلَمْذَهبِ  المسالن ألرب المسمى لكتابه الصغٌر الشرح ـٙٗ  دمحم بن أحمد العباس أبو:  َماِلن   اإْلِ

 . المعارف دار:  المالكً بالصاوي الشهٌر الخلوتً،
 . بٌروت ، للطباعة الفكر دار ، المالكً الخرشً هللا عبد بن دمحم ، خلٌل مختصر شرح ـ5ٗ
 . هٕ٘ٗٔ:  االولى ط:  الشنمٌطً المختار دمحم:  الكبرى المنن أنوار شروق ـ5ٗ
 الدارمً ، حاتم أبو ، التمٌمً َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن دمحم:   حبان بن صحٌح ـ9ٗ
 األولى، ط:  بٌروت ، الرسالة مؤسسة:  األرنؤوط شعٌب: علٌه وعلك أحادٌثه وخرج حممه:  البُستً ،

 م 955ٔ - هـ 5ٓٗٔ
: شاكر محمود الشٌخ تصحٌح:  الهندي الكشمٌري أنور دمحم:  الترمذي سنن شرح الشذي العرف ـٓ٘
 م ٕٗٓٓ - هـ ٕ٘ٗٔ األولى، ط: لبنان بٌروت،:  العربً التراث دار
 الجوزي دمحم بن علً بن الرحمن عبد الفرج أبو الدٌن جمال:  الواهٌة األحادٌث فً المتناهٌة العلل ـٔ٘
 ، الثانٌة ط: باكستان آباد، فٌصل األثرٌة، العلوم إدارة: األثري الحك إرشاد: المحمك: 

 م95ٔٔ/هـٔٓٗٔ
:  عباس دمحم بن هللا وصً تحمٌك:  الشٌبانً عبدهللا أبو حنبل بن حمدأ :  الرجال ومعرفة  العلل ـٕ٘

 الرٌاض،  بٌروت: 955ٔ - 5ٓٗٔ:  الخانً دار،  اإلسالمً المكتب
 حسٌن بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود دمحم أبو:  البخاري صحٌح شرح المارئ عمدة ـٖ٘

 بٌروت - العربً التراث إحٌاء دار:  العٌنى الدٌن بدر الحنفى الغٌتابى
   المصرٌة االفتاء دار فتاوى ـٗ٘
 هـ ٖٓٔٔ ، الثانٌة ط: الفكر دار:  البلخً الدٌن نظام برئاسة علماء لجنة : الهندٌة الفتاوى ـ٘٘
 ودار العلمٌة المكتبة:  األولى ط: عفانة موسى بن الدٌن حسام الدكتور األستاذ:  ٌسألونن فتاوى ـٙ٘

 هـ ٖٓٗٔ - 5ٕٗٔ:  دٌس أبو - المدس والنشر، للطباعة الطٌب
 تحمٌك:  الشافعً العسمالنً الفضل أبو حجر بن علً بن أحمد:  البخاري صحٌح شرح الباري فتح ـ5٘
 بٌروت:  المعرفة دار:  الخطٌب الدٌن محب
 للنشر اإلسالمٌة المكتبة:  العثٌمٌن صالح بن دمحم:  المرام بلوغ بشرح واالكرام الجالل ذي فتح ـ5٘

 م ٕٙٓٓ - هـ 5ٕٗٔ األولى، ط: والتوزٌع
 . الفكر دار:  الهمام بابن المعروف السٌواسً الواحد عبد بن دمحم الدٌن كمال:  المدٌر فتح ـ9٘
 الرسالة ، التركً عبدالمحسن بن عبدهللا: تحمٌك ، المرداوي سلٌمان بن علً الدٌن عالء:  الفروع ـٓٙ
 . هـٕٗٗٔ ، ٔط ،

ًّ  مصطفى بن َوْهبَة. د. أ وأدلته االسالمً الفمه ـٔٙ ٌِْل َح ًّ  الفمه لسم ورئٌس أستاذ ، الزُّ  اإلسالم
 . ٗ ط ، دمشك الفكر، دار ، الشَّرٌعة ،كلٌَّّة دمشك بجامعة وأصوله

 - بٌروت العلمٌة، الكتب دار:  الجزٌري عوض دمحم بن الرحمن عبد:  االربعة المذاهب على الفمه ـٕٙ 
 م ٖٕٓٓ - هـ ٕٗٗٔ ، الثانٌة ط: لبنان
:  المالكً النفراوي سالم بن غنٌم بن أحمد:  المٌروانً زٌد أبً ابن رسالة على الدوانً الفواكه ـٖٙ

 بٌروت:  ٘ٔٗٔ:  الفكر دار:  تحمٌك
 ثم الهندي الكشمٌري شاه معظم بن شاه أنور دمحم( أمالً: ) البخاري صحٌح على الباري فٌض ـٗٙ

 م ٕ٘ٓٓ - هـ ٕٙٗٔ األولى، ط:  لبنان - بٌروت العلمٌة الكتب دار:  الدٌوبندي
 تحمٌك مكتب:  تحمٌك ، الفٌروزآبادي ٌعموب بن دمحم طاهر أبو الدٌن مجد :  المحٌط الماموس ـ٘ٙ

 والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة ، العرلُسوسً نعٌم دمحم: إشراف ، الرسالة مؤسسة فً التراث
 . هـ ٕٙٗٔ ، 5ط ، بٌروت ، والتوزٌع
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 مصٌلحً هالل تحمٌك:  البهوتً إدرٌس بن ٌونس بن منصور:  اإللناع متن عن المناع كشاف ـٙٙ

 . ٕٓٗٔ:  بٌروت:  الفكر دار:  هالل مصطفى
 الدٌن شمس سعٌد، بن علً بن ٌوسف بن دمحم:  البخاري صحٌح شرح فً الدراري الكواكب ـ5ٙ

 م9ٖ5ٔ - هـٖٙ٘ٔ: االولى ط: لبنان-بٌروت العربً، التراث إحٌاء دار:  الكرمانً
ى مسلم صحٌح شرح الوهاج الكوكب ـ5ٙ وض الوهَّاج الكوكب: المسمَّ اج والرَّ  صحٌح شرح فً البَهَّ
 المنهاج دار:  المكرمة مكة:  الشافعً الَهَرري العََلوي األَُرمً هللا عبد بن األمٌن دمحم:  الحجاج بن مسلم

 م 9ٕٓٓ - هـ ٖٓٗٔ األولى، ط: النجاة طوق دار -
:  الشاذلً دمحم هاشم هللا حسب أحمد دمحم الكبٌر، علً عبدهللا:  تحمك ، منظور البن : العرب لسان ـ9ٙ
 . الماهرة ، المعارف دار ، النشر دار
 ، الرٌاض ، الكتب عالم دار ، مفلح ابن دمحم بن عبدهللا بن  دمحم بن إبراهٌم : الممنع شرح فً المبدع ـ5ٓ

 . هـٖٕٗٔ
 الدٌن محً خلٌل: وتحمٌك دراسة السرخسً األئمة شمس سهل أبً بن أحمد بن دمحم:   المبسوط ـ5ٔ

 مٕٓٓٓ هـٕٔٗٔ ، األولى ط:  لبنان ، بٌروت ، والتوزٌع والنشر للطباعة الفكر دار:  المٌس
:  بشٌخً المدعو الكلٌبولً سلٌمان بن دمحم بن الرحمن عبد:  األبحر ملتمى شرح فً االنهر  مجمع ـ5ٕ
 م995ٔ ــ 9ٔٗٔ:   بٌروت:  العلمٌة الكتب دار:  المنصور عمران خلٌل وأحادٌثه آٌاته خرح
 الدٌن حسام: المحمك:  الهٌثمً سلٌمان بن بكر أبً بن علً الدٌن نور الحسن أبو:  الزوائد مجمع ـ5ٖ

 م 99ٗٔ هـ، ٗٔٗٔ:  الماهرة ، المدسً مكتبة:  المدسً
 شرف بن ٌحٌى الدٌن محًٌ زكرٌا أبو(( والمطٌعً السبكً تكملة مع)) المهذب شرح المجموع ـ5ٗ

 . بٌروت ، الفكر دار ، النووي
: تحمك ، الحرانً تٌمٌة بن الحلٌم عبد بن أحمد العباس أبو الدٌن تمً:  الفتاوى مجموع ـ5٘

 المملكة ، النبوٌة المدٌنة ، الشرٌف المصحف لطباعة فهد الملن مجمع ، لاسم بن دمحم بن عبدالرحمن
 . هـٙٔٗٔ، السعودٌة العربٌة
 ، الفكر دار ، الظاهري المرطبً األندلسً حزم بن سعٌد بن أحمد بن علً دمحم أبو باآلثار، المحلى ـ5ٙ

 . بٌروت
 بن محمود الدٌن برهان المعالً أبو:  حنٌفة أبً اإلمام فمه النعمانً الفمه فً البرهانً المحٌط ـ55
 الكتب دار:  الجندي سامً الكرٌم عبد: المحمك:  الحنفً البخاري َماَزةَ  بن عمر بن العزٌز عبد بن أحمد

 م ٕٗٓٓ - هـ ٕٗٗٔ األولى، ط: لبنان:  بٌروت:  العلمٌة
 دار:  تحمٌك:  الحاج بابن الشهٌر المالكً الفاسً العبدري دمحم بن دمحم بن دمحم هللا عبد بوأ : المدخل ـ59
 م95ٔٔ - هـٔٓٗٔ الفكر
 األولى، ط: العلمٌة الكتب دار:  المدنً األصبحً عامر بن مالن بن أنس بن مالن:  المدونة ـ5ٓ

 م99ٗٔ - هـ٘ٔٗٔ
 بن هالل بن حنبل بن دمحم بن أحمد هللا عبد أبو:  هللا عبد ابنه رواٌة حنبل بن  أحمد االمام مسائل ـ5ٔ
 م95ٔٔ هـٔٓٗٔ:  األولى ط: بٌروت - اإلسالمً المكتب:  الشاوٌش زهٌر: المحمك:  الشٌبانً أسد
 االشبٌلً المعافري العربً بن بكر أبو هللا عبد بن دمحم الماضً:  مالن االمام موطأ شرح فً المسالن ـ5ٕ

 م 5ٕٓٓ - هـ 5ٕٗٔ األولى، ط: اإلسالمً الغَرب َدار:  المالكً
/ د. أ وتحمٌك دراسة:  الحنبلً السامري هللا عبد بن دمحم الدٌن نصٌر اإلمام الشٌخ:   المستوعب ـ5ٖ
 م ٖٕٓٓ/ هـ ٕٗٗٔ: المكرمة مكة:  دهٌش بن هللا عبد بن الملن عبد
 السٌد:  المحمك الشٌبانً أسد بن هالل بن حنبل بن دمحم بن أحمد هللا عبد أبو:  أحمد االمام مسند ـ5ٗ
 م 995ٔ ـ هـ9ٔٗٔ ، األولى ط: بٌروت:  الكتب عالم:  النوري المعاطً أبو
 ، النٌسابوري المشٌري الحسن أبو الحجاج بن مسلم ) صحٌح مسلم ( الجامع الصحٌح ـالمسند5٘

 . بٌروت ، العربً التراث إحٌاء دار ، عبدالبالً فؤاد دمحم:  تحمٌك
 ٖٕٔٓ:  الجبار عبد صهٌب:  العشرة للكتب الجامع الموضوعً المسند ـ5ٙ
 الفكر، دار ، الماري الهروي المال الدٌن نور الحسن أبو ، دمحم( سلطان) بن علً ، المصابٌح مشكاة ـ55

 هـٕٕٗٔ ،ٔط ، لبنان:  بٌروت
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 بن إبراهٌم بن دمحم بن هللا عبد شٌبة، أبً بن بكر أبو:  واآلثار األحادٌث فً شٌبة أبً بن مصنف ـ55

 9ٓٗٔ األولى، ط: الرٌاض:  الرشد مكتبة: الحوت ٌوسف كمال: المحمك العبسً خواستً بن عثمان
: المحمك:  الصنعانً الٌمانً الحمٌري نافع بن همام بن الرزاق عبد بكر أبو:  الرزاق عبد مصنف ـ59

 ٖٓٗٔ الثانٌة، ط: بٌروت:  اإلسالمً المكتب:  األعظمً الرحمن حبٌب
 المكتب:  تحمٌك:  الرحٌبانً السٌوطً مصطفى:  المنتهى غاٌة شرح فً النهى أولً مطالب ـ9ٓ

  م9ٙٔٔ:  دمشك:  اإلسالمً
 بن دمحم بن أحمد بن هللا عبد الدٌن موفك دمحم أبو:  الشٌبانً حنبل بن أحمد اإلمام فمه فً المغنً ـ9ٔ
 األولى، الطبعة: بٌروت:  الفكر دار:  الممدسً لدامة بابن الشهٌر الحنبلً، الدمشمً ثم الممدسً لدامة
ٔٗٓ٘  
 المرطبً التجٌبً وارث بن أٌوب بن سعد بن خلف بن سلٌمان الولٌد أبو : الموطأ شرح المنتمى ـ9ٕ

 هـ ٕٖٖٔ األولى، ط :مصر:  السعادة مطبعة:  األندلسً الباجً
:  الفكر دار:  المالكً هللا عبد أبو علٌش، دمحم بن أحمد بن دمحم:  خلٌل مختصر شرح الجلٌل منح ـ9ٖ

 م959ٔ/هـ9ٓٗٔ:  بٌروت
 االستمامة، مطبعة:  السبكً خطاب دمحم محمود:  داود أبً اإلمام سنن شرح المورود العذب المنهل ـ9ٗ

 هـ ٖٖ٘ٔ - ٖٔ٘ٔ األولى، ط: مصر – الماهرة
عٌنً بالحطاب المعروف ، دمحم هللا عبد أبو الدٌن شمس ، الخلٌل مختصر شرح الجلٌل مواهب ـ9٘  ، الرُّ

 .هـٖٕٗٔ ، الكتب عالم دار ، عمٌرات زكرٌا:  تحمٌك
 5ٕٗٔ - ٗٓٗٔ من ، الكوٌت ، اإلسالمٌة والشئون األولاف وزارة : الكوٌتٌة الفمهٌة الموسوعة ـ9ٙ
 . مصر ، الصفوة دار مطابع ، ٔط هـ
 اإلسالمٌة مشكاة شبكة مولع:  برواٌتٌن الموطأ ـ95
 بن موسى بن أحمد بن محمود دمحم أبو:  اآلثار معانً شرح فً األخبار مبانً تنمٌح فً االفكار نخب ـ95
 وزارة:  إبراهٌم بن ٌاسر تمٌم أبو: المحمك:  العٌنً الدٌن بدر  ًالحنف  الغٌتابى حسٌن بن أحمد

 م 5ٕٓٓ - هـ 9ٕٗٔ األولى، ط: لطر - اإلسالمٌة والشؤون األولاف
 ٌوسف دمحم:  تحمٌك  الزٌلعً  الحنفً دمحم أبو ٌوسف بن عبدهللا:  الهداٌة ألحادٌث الراٌة نصب ـ99

 5ٖ٘ٔ الحدٌث دار:  البنوري
 الدٌن شهاب حمزة بن أحمد العباس أبً بن دمحم الدٌن ،شمس المنهاج شرح إلى المحتاج نهاٌة ـٓٓٔ
 . هـٗٓٗٔ ، بٌروت ، الفكر دار ، أخٌرة ط ، الرملً
 ، الصبابطً الدٌن عصام:  تحمٌك ، الٌمنً الشوكانً هللا عبد بن دمحم بن علً بن دمحم االوطار نٌل ـٔٓٔ

 . هـٖٔٗٔ ، مصر ، الحدٌث ،دار ٔط
 ط: بٌروت:  الفكر دار:   التناري ، الجاوي نووي عمر بن دمحم:  المبتدئٌن إرشاد فً الزٌن نهاٌة ـٕٓٔ
 األولى
 الحسن أبو غٌنانً،رالم الفرغانً الجلٌل عبد بن بكر أبً بن علً:  المبتدي بداٌة شرح الهداٌة ـٖٓٔ
 . لبنان - بٌروت - العربً التراث احٌاء دار:  ٌوسف طالل: المحمك:  الدٌن برهان

 


